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 س ةرشاعلا ةعبطلا ةمدقم اه
 ءانلامعأ تائيس نمو ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نإ

 . هل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هدهي نم

 . هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 . ١١۲| :نارمع لآإ (نوملنس منو الإ ثوم الو هتاقت قح هل وقتا اوُمآَن ذَا اهبل

 هم ثبو اهجوز ان قلخو ةدحاو سش نم مُكقلَح ىذا مكبر اوفا سانا اهيل

 1١. :ءاسنلا| | اير مكي ناك هلل نإ ماحرألاو هب نوء است ىذا هلا اوقتاو «ءاسنو اريثك الاجر
 ر هه 2ر 2 و چ ھم

 ونذ مكل رفغيو امعأ ب اديدس الْوَق اوُلوُقو هلل اوت اونمآ نی يذلا اهيا

 للا 22 :بازحألا] 4 ًميظَع ارو زا دق هلوسرو هللا عطب
 رشو « يدي. دمحم يده يدهلا نسحأو للا باتك ثيدحلا قدصأ نإف + دعب اأ +

 . رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا

 نبا هللا دبع خيشلا هفلؤمل «ماكحألا ةدمع حرش مالعلا ريسيت» بانك نإف :دعجو

 ئطاش ىلإ ملعلا بالط ديب ذخأت يتلا ةعفانلا ةديفملا بتكلا نم ماسب لآ حلاص نب نمحرلادبع
 . ناهربلاو ليلدلاب اًمعدم يعرشلا مكحلا مهل مدقتو .نامألا

 تصرح كلذكو ... ريظنلا عطقنم قوشو ديدش مهنب ملعلا بالط هيلع لبقأ اذهلف

 ةباحصلا ةبتكم» ميظعلا رفسلا اذه رشن يف هولدب ىلدأ نممو «هرشنو هعبط ىلع تابتكملا

 عضأو هثيداحأ جرخأو «هيلع قلعأو هققحأ نأ ينم تبلطو «هفلؤم نم هقوقح تذحأف (ةقراشلاب

 يف اًعمطو هللا باوث يف ةبغر ؛بلطلا اذهل تبجأف . مجعملا فورح ىلع اًسرهف ثيداحألا هذهل

 موي انلامعأ ةفيحص يف هانلمعو هانبتك ام لعجي نأ لأسأ هللاف . نيملسملا ءانبأ نيب ريخلا رشن

 . بيجم عيمس هنإ ةمايقلا

 قاله سك چدبص دمأم بعصم وبأ
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 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيمألا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو

 انعجش ام هعقوتن نكن مل حرشلا اذه ىلع - ةنملاو دمحلا هلو - لابقإ لصح دقف : دعبو

 . هيلع لوصحلا ةحلملا ةريثكلا تابلطلا باحصأل رسيتيل ؛ةريبك ةيمكب هرشنو هتاعبط ةداعإ ىلع

 هيلإ انفضأ دقف ديفتسملا ةجاح دسي ىوتسم يف نوكيلو «باتكلا ةدئاف ةدايز يف انم ةبغرو

 (ىواتفلا عومجم» ىلع دامتعالا نم انرثكأو ةديدع رداصم نم اهانيقتسا ةماه دئاوفو ةميق اًئوحب

 يناعنصلا ريمألل هتيشاحو ديعلا قيقد نبا ةمالعلل ةدمعلا حرش ىلعو ةيميت نبا مالسإلا خيشل

 ههجول اًصلاخ هلعجي نأ ىلاعت هللا لأسنو ةقباسلا ةعبطلا يف تعقو ةيعبطم ءاطخأ انيفالت اننأ امك

 . دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو . ميركلا

 فلؤم ا
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 دق هنإف ىلاعت هللا همحر «بجر نبا» ظفاحلا تاقبط نم اهانصخل «فلؤملل ةمجرت هذه

 . هتمجرت يف لاطأ

 . هراثآو هتلزنمو هتايح نم ءيش ىلع عالطالل ئراقلا يفكي ام صخلن نحنو

 رفعج نب نسح نب عفار نب رورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ينخلا دبع خيشلا وه

 . اًبهذم يلبنحلا ءاًماقم يسدقملا ءادلوم يليعامجلا

 ةبحص امهنيبو «ةمادق نب قفوملا» روهشملا مامإلا نس يف هنس ناكو ه5 5١ ماع يف دلو

 .ثيدحلا ىلإ ليي فلؤملاو «هقفلا ىلإ ليمي 2قفوملا» نأ الإ «ةساردلا يف ةلامزو

 نمو . مهنع اذخأف «ءاملعلا لضافأ اهب ايقلف «ملعلا بلطل «دادغب» ىلإ اًعيمج الحر

 همحر - هل مجرتملا ناكو “ «ينملا نبا» و «يناليجلا رداقلا دبع خيشلا «دادغب» يف امهخياشم

 ل ملعلا بلط يف الاوج - هللا

 ًارقف .ءاملعلا رابك دالبلا هذه يف يقلو (قشمد) ىلإ عجر مث (ناهبصأ) مث (رصم» لخدف

 سيردتلا ىلع فكع («قشمد ) يف راسا هرم الكب مهثحابو «مهنع ذخأو «مهيلع

 ثيداحألا نوتمل هظفحو «هيلع ءاملعلا ءانث «بجر نبا» ركذ مث . ةدابعلاو خسنلاو فيلأتلاو

 ؛ةديقعلا نسحو عرولاو ةدابعلاب هفصو مث . « ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ)ب هبقل ىتح اهديناسأو

 . حلاصلا فلسلا راثآ هئافتقال

 الإ هيلإ ينقبس الإ ريخ ىلإ قبتسن انك ام : لاقف «ةدابعلا يف هقيفر هنأب «قفوملا» هفصوو

 . ليلقلا

 . مثال ةمول هللا يف هذخأت ال «هنانجو «هناسلو «هديب ركنملا نع اًيهان «فورعملاب رمآ ناكو

 «نيلاضلاو نيعدتبملا نم ةوادعو ةيذأ هل لصح اذلو ؛نيعدتبملاو ةاضقلاو نيطالسلا مداصف

 .نيحلصملا بأد اذهو

 ماع هتافوو «هنمز يف ريظن هل ةلباتحلا يف نكي مل :ريثألا نبا لاق «ينملا نب نايتف نب رصن ةمالعلا هيقفلا خيشلا وه )١(

. (A0۸1) 

 هتايح ىلع عساولا عالطالا دارأ نمف .هيواتفو هبتكو هذيمالتو .هخياشم ديدعتو هتمجرت يف بجر نيا بنطأ دقو )2

 . قفوملا هللاو .ةلبانحلا تاقبط نم يناثلا ءزجلا لوأ يف هيلإ عجريلف
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 المت هتبيه اذه عمو «قلخلا نسحو عضاوتلاو «سانلا ىلإ ناسحإلاو مركلاب هفصوو

 رولا

 اهنمو ةديدعلا ءازجألا وذ «ريبكلا اهنم :اًياتك نيعبرأ ىلع ديزي ام تافنصملا هل ركذ مث

 .ءزج يف عقاولا ريغصلا

 ريسو «قالخألاو ظعاوملاو «هقفلاو «ديحوتلاو «ثيدحلا نم ةيعرشلا مولعلا قيقحت يف اهلكو

 . ةريبكلا تايصخشلا ضعب

 فورم ناال ةف ةدوجو مرايا نبع ىلع ند علا اهم يذلا هار

 . هرايتخاب

 (ةئامتس ةنس نم لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا «نينثالا موي - هللا همحر - يفوت

 هنكسأو «ىلاعت هللا همحر هدقف ىلع اوفسأتو «لاوطلا دئاصقلاب هوثرو «هيلع اونثأو «سانلا هاكبف

 . نيمآ «نيعمجأ نيملسملاو ءانيلإ نينسحملاو ءانخياشمو ءانبراقأو انناوخإو انيدلاوو «هتانج حيسف

 . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع « ملسو هللا ىلصو
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 س حراشلا ةمجرت اه

 نبا دمح نب دمحم نب دمح نب حلاص نب نمحرلا دبع نب هللا دبع : نمحوإلا دع هنأ وه

 . ماسب لآ ميهاربإ

 يف ةيدجنلا رسألا رهشأ نم ماسب لآو (ميمت ينب) ةريهشلا ةريبكلا ةليبقلا نم ماسب لآ ةرسأو

 يف اهفقاومف ةديعبلاو ةبيرقلا نادلبلا يف ةبيط ةعمسو نسح ركذ اهلف «ناسحإلا لذبو ريخلا لعف
 ٠ ةرهاظ ريخلا لعف يفو ةروهشم ناسحإلا

 نادلبو زاجحلا ندم يف ةريبكلا ةيراجتلا اهتويب اهلف ةراجت اهعسوأو رسألا ىنغأ نم يهو

 تبسك ىتح راوزلاو فويضلل ةحوتفم تويبلا هذهو ءاهريغو دنهلاو ماشلاو قارعلاو جيلخلا

 سئافن عمجو ءاملعلاو ملعلل اهتبحمب ةرسألا هذه تفرع امك . اديمح اركذو اًمئاذ اًتيص كلذب

 ةرماع مهسلاجم تناكف ؟بادآلاو باسنألاو خيراتلا يف اميس ال عالطالا يف ةبغرلاو بتكلا

 ٠ ةديفملا تاشقانملاو ةيخيراتلا لئاسملاو تايبدألاب

 بتا لاو هلا لا نما دو هترسأ ميقت ثيح ةزينع ةنيدم يف لوف هل مجرا امأ

 هللا همحر - يواعرقلا دمحم نب هللا دبع : ةيعادلا خيشلا باتك وه 07 تاك رها ذل

 هقيقش عم - هنع ذخأو ميركلا نآرقلا ظفح هيلع لمكأف هدلاو ىلع ةءارقلاب عرش مث - ىلاعت

 مظن (ةيطيرمعلا) يف وحنلا ملع ئدابمو ٠ تارصتخملا رصخأ باتكب هقفلا ملع ئدابم - حلاص

 ظفحيو رابخألاو باسنألاو يمالسإلا خيراتلاو ةيوبنلا ةريسلا يف عجرم هدلاو ناكو ةيمورجألا

 امهيبأ سلاجم نأ كلذ ٠ ةليلج دئاوف كلذ يف هنم دافتساف ريثكلا ءيشلا رابخألاو راعشألا نم

 ةبيط ةبتكم هدلاو دنع ناكو راعشألاو رابخألاو ةيوبنلا ةريسلاو ءايبنألا صصق ركذب ةرماع امهعم

 . اريثك اهنم دافتسا

 دقعلاو “ ةباحصلا ءامسأ يف ةباغلا دسأو ءةياهنلاو ةيادبلاو «ريثك نبا ريسفت) اهيف أرق

 ٠ ابصلا نس يف اذه لك (اهريغو لاثمألا عمجمو ء؛ديرفلا

 ةدم -ىلاعت هللا همحر - دعس نب رصان نب نمحرلا دبع ةمالعلا خيشلا ىلع ةءارقلاب عرش مث

 هلوصأو هقفلاو ديحوتلاو هلوصأو ثيدحلاو ريسفتلا يف ةبلطلا مومع عم هيلع أرق تاونس نامث

 لعج امنيح ىهتنملا ءارق نم هفنصي هخيش لعج امم هلك كلذ يف كردأ ىتح ؛فرصلاو وحنلاو

 ٠ (عبرملا ضورلا) يف رصتقي مهضعبو ىهتنملا يف أرقي مهضعب نيمسق ذيمالتلا
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 : يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا هخيش ىلع هتءارق ءانثآ ظفحو

 ١ - مارملا غولب - ؟ . ميركلا نآرقلا .

 . هقفلا يف عنقملا رصتخم - ٤ . هقفلا لوصأ يف تاقيرولا مظن ةيطيرمعلا - *

 . وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ - 5 . وحنلا يف ىدنلا رطق - 5

 خيشلا مهنمو هذيمالت رابك ىلع يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا ىلع هتءارق ءانثأ يف أرق امك

 يناثلاو هقفلاب لوألاف .عوطملا زيزعلا دبع نب دمحم خيشلاو ماسبلا ميهاربإ نب ناميلس هيقفلا

 . وحنلاو ديحوتلاب

 اهيلإ مهبلج دق رهزألا ءاملع رابك اهيف دجوف فئاطلاب ديحوتلا راد ةسردمب قحتلا مث

 مولعلا يف هتسارد لمكأف .ىلاعت هللا همحر عنام نب زيزعلا دبع نب دمحم خيشلا ةمالعلا اهسيئر

 : ةينآلا

 زیا لوا اإ

 . ثيدحلا لوصأ - ٤ . ثیدحلا - ۳

 . هقفلا - 5 . ةثالثلا هعاونأب ديحوتلا - ه

 . ةيوبنلا ةريسلا - 8 . هقفلا لوصأ - ۷

 . وحنلا - ٠ . يمالسإلا خيراتلا - 4

 اللا . فرصلا - ١

 . بدآلا خيرات - ۳

 ' ديحوتلا راد ىف هخياشسم نم ناكف ×

 ١ - يبهذلا نيسح دمحم خيشلا - ۲ . يفيفع قازرلا دبع خيشلا .

 . لاله ضاير خيشلا - ٤ قع هاربا عقلا د

 . دايس وبأ دمحم خيشلا - ١ . ميلحلا دبع دمحم خيشلا - ه

 . يفيلخلا حلاص نب هللا دبع خيشلا - ۸ . ليدنق دمحم خيشلا -

 يف مهيتأيو تاراسفتسالاو ةلئسألاب مهقحالي ناكف رابكلا ءاملعلا ءالؤه دوجو مّجرتملا منتغاو



 تاقلحو مارحلا دجسملا نم هبرقل همامتها دازف ؛ةمركملا ةكم يف ةعيرشلا ةيلكب قحتلا مث

 ٠ هيف سوردلا

 ٠ مارحلا دجسملا يف سوردلا تاقلح نيبو ةيلكلا يف هخياشم نيب ددرتي راصف

 دمحم ةمالعلا خيشلاو ناديز ميهاربإ خيشلا ريبكلا رسفملا :ةيلكلا يف هخياشم نم ناكف

 ساره ليلخ دمحم ققحملا يفلسلاو ربج يلع خيشلا علطملا يلوصألاو يوارعشلا يلوتم

 رابك نم مهريغو عبضلا فسوي يوحنلا يوغللا ةمالعلاو ةميظع قلاخلا دبع ريبكلا يوحنلاو

 ةعاضإ مدعو ةدافتسالا ىلع صرحف 'ةيبدآلاو ةيبرعلاو ةيلوصألاو ةيعرشلا مولعلا يف ءاملعلا

 ٠ بيصن ىفوأ ةيملعلا مهسلاجم نم هل ناكف مهدوجو عم تقولا

 قرا جم طا ناك اا ولا هقاقملا ةيلاجم هاب ةاكو

 ا او ام

 ١- زاجحلا هيحو فيصن نيسح دمحم يفلسلا خيشلا ٠

 ١- نابصلا رورس دمحم خيشلا يلاعم ٠

 ٠ قتعم نب ميهاربإ نب دمحم خرؤملا ۳

 ٠ ديبعلا يلع نب دمحم ةيوارلا 36

 ٠ ماسبلا دمحملا ميهاربإ خيشلا ه

 ٠ ماسبلا نمحرلا دبعلا ميهاربإ هيجولا 51

 را ديرو اا اس اا
 ٠ ماسبلا حلاصلا ناميلس خيشلا - ۸

 ٠ هل مجرتُلا دلاو - ماسبلا حلاصلا نمحرلا دبع خيشلا - 4

 ٠ - هبراقأ دحأ - ماسبلا ناميلسلا دمحم زيزعلا دبع خيشلا ٠

 ريسلاو رابخألا لقن يف ةمات ةقث ىلإ رابخألاو باسنألاو خيراتلا ةظفح نم ءالؤه لكو

 ٠ زيحتلا مدعو

 ةثلاثلا ةلجعتسملا ةمكحملا يف اًيضاق نيعو ةعيرشلا ةيلك نم مجرتملا جرخت ه١۷١١ ماع يفو

 اهيف رمتساو ٠ فئاطلاب ىربكلا ةمكحملل اًسيئر نيع ىتح اهيف رمتساو ةمركملا ةكمب نيدهاجملا ةوقو
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 نيع ه١٠5١ ماع يفو -ةيبرغلا ةقطنملل ةيعرشلا ماكحألا زييمت ةمكحم يف زييمت يضاق نيع ىتح

 . (ه515١) نآلا ىتح اهيف لازي الو زييمتلا ةمكحمل اًسيئر

 : ص نالا ايلفشم ىتلا لامعألا د:

 ١ - ةيبرغلا ةقطنملل زبيمتلا ةمكحم سيئر .
 . ءاملعلا رابك ةئيه سلجم وضع - ۲

 . مارحلا دجسملا يف سردم - ۳

 ٤ - يمالسإلا ملاعلا ةطبارل عباتلا يمالسإلا هقفلا عمجم يف وضع .

 . يمالسإلا رمتؤملا ةمظنمل عباتلا يمالسإلا هقفلا عمجم يف وضع - ه

 . ةمركملا ةكمب ثيدحلا رادل ىلعألا سلجملا يف وضع - 5

 . ةيملاعلا ةيمالسإلا ةئاغإلا يف ةيعرشلا ةبقارملا ةئيه يف وضع - ۷

 . رامثتسالل يحجارلا ةكرش يف ةيعرشلا ةبقارملا ةئيه يف وضع - ۸

 . ةمركملا ةكمب جاوزلل يريخلا عورشملا سيئر - 9

 ٠ - يمالسإلا ملاعلا ةطبارب ةيفاقثلا ةنجللا يف وضع .

 ١١ - ةنسلاو باتكلا يف يملعلا زاجعإلا عمجم يف وضع .

 : ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا ىف هطاشف ×

 : تاوعدو تاودنو تارمتؤم ةدع يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لم

 . ايقيرفإ - ۲ .ايسآ ١- : نادلب نم لك ىف

 .ايلارتسأ - ٤ .ايوروأ - ۳

 هتافلوم ١

 نم اهريغو يمالسإلا ملاعلا ةطبار مساوم يف اهاقلأ ثوحبو تارضاحم ةعومجم - ١

 . ةيهقفلاو ةيملعلا عماجملا

 . هراضمو هراثآ ةعيرشلا نينقت - ۲

 . تاهبشلا فشك .ىلع حرش - ۳

 ٤ - قفوملل هقفلا ةدمع ىلع ةيشاح .
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 . ماكحألا ةدذمع حرش مالعلا ريسيت - 6

 . بغارلا ةدمع بيذهت برآملا لين - 5

 . ةيفالخلا لئاسملا ىف ةيلحلا تارايتخالا - ۷

 ٠ مارملا غولب نم ماكحألا حيضوت - 8

 ٠ نورق ةتس لالخ دجن ءاملع - 4

 ٠ - طوطخم ةيبرعلا لئابقلا باسنأ .

 . مهحالصو مهربب هنيع رقأ امك تانب تسو ءانبأ ةتس هللا هقزر دقو

 ةماتلا هترفغمو ةعساولا هتمحر غبسي نأ ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب ىلاعت هللا لأسي وهو

 نيملسملا ىلعو لضف هيلع هل نملو هخياشمو هبابحأو هبراقأو هتيرذو هيتجوزو هيدلاو ىلعو هيلع

 ىلاعت هللا ناوضرب عيمجلا نيع رقي نأو هتمارك ىقتلمو هتمحر رقم يف مهعم هعمجي نأو نيعمجأ

 ٠. نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو
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 س حراشلا ةمدقم اه

 نم «انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا

 « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشنو .هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي

 . ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص .هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشنو

 ناليلجلا ناباتكلا امهو ساب يبنلا راثآ حصأ نم ةاقتنم ةبخن !ةدمعلا| هذه نإف دعبو

 . (ملسم حيحص) و (يراخبلا حيحص)»

 ؛عورفلا بتك يف ءاهقفلا بيوبت بسح اهبترو ءامهنم - هللا همحر - فلؤملا اهراتخا دقف ۰

 دعاوقو لوصأ اهنإف ةحيحصلا اهتلدأ نم لئاسملا ذخأ ىلع ءاهلمأتو اهظفح نمل انوع نوكتل

 . ماع مانألا ريخ نع ةروثأملا مالسإلا نيواود ىلإ ئدتبلا هب دعصي مّلَسَو «يهتنملا اهيلإ عجري

 فلت نم ءىش نآلا تح رد ل نكلو .ةكمالعو- حور 'ءاملعلا نم تيظح دقق

 © ؟نامزلا ثداوح اهيلع تتأ مأ ,ةظوفحم لازت امأ : ملعن الو . سانلل رشنت نأ حورشلا

 ا اديعلا قيقد نبا دهتجملا ةمالعلا حرش ادع

 لئاسملا عيرفت وهو» هجهن يف هتدئاف ميظعو - هبحاص ردق ةلالج ىلع - حرشلا اذهو

 هقف قئاقد نم ريثك نع هتلغش ثوحبلا هذهب هتيانع نإف «ةيلوصألا دعاوقلاو طباوضلا ىلع

 يتلا ثوحبلا ةعيبط نإف اذه عمو . ءارآلا هيف تضراعت ام حيضوتو قبولطملا ماكحألاو ثيدحلا

 . ةفرعملا يديرمو «ملعلا بالط نم ريثك ماهفأ ىلع عفترت ةنيتم ةضماغ فلؤملا اهل ىدصت

 لصفم ذخأملا بيرق بولسألا لهس حرش عضو ىلع ىلاعت هللاب تنعتسا ينإف اذل
 . كابترالاو ةريحلا ثرويف هثوحب طلتختو .هلئاسم لخادتت الئل ؛عيضاوملا

 يوط ام كلذ يف اًئيبمو . ظفللا رهاظ ةقباطم اًيرحتم !لمجملا ىنعملا ىلع ًالوأ تملكتف

 . ظافلألاو لمجلا هيحوت ام كلذ ريغو ديهمتو ةئطوت وأ «عيرشتو ةمكح نم ظافلألا تحت

 هعم اهتلمجأ .فلؤملا اهدروي مل يتلا ثيدحلا قرط ضعب نم هحيضوت ىلإ ماقملا جاتحا اذاو

 . ثحبلا ميقتسيو «ةدئافلا متتل ؛كلذ ىلع اًهبنم

 EN E RE «عينصلا نمحرلا دبع نب ناميلس» خيشلا ةليضف ةثاحبلا ينربخأ )١(

 هنم «رهزألا» ةبتكم يف كلذكو ءرحآلا نم موزخم وهو (ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا)» همساو «ةيرصملا بتكلا راد»

 . ها . ةصقان امهادحإ ناتخسن



 فالخ نم يوق ام ركذأ مث «بادآلاو ماكحألا نم هيلع لدي ام ثيدحلا نم جرختسأ مث

 ؛ةيوق ةلدأ ىلإ دنتسي ال يذلا .فالخلا فيعض نع اًضرعم مهذخآمو مهتلدأ ركذ عم «ءاملعلا

 . اهيلإ يعاد ال ركف ةلبلب يف ئراقلا عقي الئل

 نم «هدصاقم ليلجو هفادهأ ومسو مالسإلا لامجو !عيرشتلا ةمكحإ نايب ىلع تصرحو
 ؛ !ةلودو نيد هنأ فرعيو «هضارغأ فيرشو هنيد نساحم ىلع ئراقلا فقيل ؛صوصنلا هذه ءارو

 . ةيماسلا هئدابمو مالسإلا دض ةلطابلا ىواعدلا هيف رثؤت اليك

 ةيبرغلا ةراضحلا هذه مهترغو «مهترغأ «مالسإلا يعدم نم ريثك دجوي - فسألا عم - هنإف

 ليبس يف ةبقع اهنأ نوريو ءاسأر ةيدمحملا بادآلاو ةيمالسإلا ماكحألا هذهل نوعفري الف ةفئازلا

 . مدقتلا

 ةا ىلع اًنءابآ اندجو اإل : اولاق نيذلا ةجحك الإ اهتدجو ام «مهتجح نع مهتلأس ولو

 ءادعأ قيقن الإ ةفئازلا مهاوعد ىلع دنتسم مهل سيلف |! 77 :فرخزلا| 4«نودتقم مهراثآ ىلع ان

 . نييبرغلا نم نيدلا

 اًصلاخ هلعجي نأو ئدتبملل ةرصبتو ؛يهتنملل ةركذت نوكيل ؛هب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأف

 نيمآ . ميعنلا راد يف هيلإ اًبرقم ميركلا ههجول

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو
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 تما و ع

 س فلؤم ا ةمدقم اه

 رورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع دمحم وبأ نيدلا يقت ظفاحلا خيشلا لاق

 : ىلاعت هللا همحر «يسدكقملا

 بر «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «راهقلا دحاولا «رابجلا كلملا هلل دمحلا

 .رافغلا زيزعلا امهنيب امو ضرألاو تاومسلا

 هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص . راتخملا ىفطصملا هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو

 . رايخألاو راهطألا

 هيلع قفتا امم «ماكحألا ثيداحأ يف ةلمج راصتخا ينلأس يناوخإ ضعب نإف «دعب امأ

 ملسم نب جاجحلا نب ملسمو « يراخبلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ نامامإلا

 . هب ةعفنملا ءاجر «هلاؤس ىلإ هتبجأف «يروباسينلا يريشقلا

 هلعجي نأو . هيف رظن وأ «هظفح وأ «هأرق وأ «هعمس وأ هبتك نمو «هب انعفني نأ هللا لأسأو

 . ليكولا معنو انبسح هنإف «ميعنلا تانج يف هيدل زوفلل اًبجوم «ميركلا ههجول اصلاخ

200 

 !ةقيلعتا ىلع ترثع دقلو ءامهريغ وأ نيحيحصلا دحأ يف ام ىلع رصتقيف هجهن - هللا همحر - فلؤملا فلخي دق )١(

 0 هدعو اهب فلخأ يتلا ثيداحألا نيبف « فنصملا اهيف بقعت «يعفاشلا يشكرزلل ةطوطخم

 ل ل ل

 | . حرشلا اذه شماوهب اهتقحلأ تاقيلعت اهنم تصخل



77 

9-9 

 ا
5S 

SSS يا TS 

° 

0 

0 
2 

SOA SS — 7 5ک SST TOSS LL 

 ه لوألا ثيدحلا ه

 هللا لوسر تعمس :لاق قف (باّطَخلا نب رّمع» صفح يبأ نينمؤُلا ريما نع 1

 هللا ىلإ رجه تناك ی ىو ام ھما اكل امنإو تالا لام لا لوب 2

 هئرجه احكي ةآرما وأ « اهبيصُي ايدل تره تاک نمو هلوسرو هلا ىلإ ُهئرْجهَف هلوسرو
 1 ۰ .۱۹۰۷) مقر ماشو )مقر يراخبلا| الا

 وهو ,ةفص ىلع فوصوم رصق انه وهف ,رصحلا ديفت [اغإإ ةملك «تاينلاب لامعألا امنإ» ١-
 . هادع امع مكحلا يفنيو !تاينلاب الإ لامعألا امإ ةوق يف وهف «تاينلاب لامعألا مكح تابثإ

 . تاياورلا رثكأ يف دارفإلاب عقوو . دصقلا : ةغل «ةينلا» -”

 وأ عفن بلج نم ضرغل اًقفاوم هاري ام وحن بلقلا ثاعبنا نع ةرابع ةينلا : يواضيبلا لاق

 . . ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت ةدابعلا لعف ىلع مزعلا : اعرشو . ها . رض عفد
 . ةقباسلا ةدعاقلا حضويو ررقي لاثم (خلإ ... هترجه تناك نمف» ۳

 ٤ - ةيطرش ةلمج (هترجه تناك نمف» .

 ريدقت ىلع امهنأل ؟باوجلاو طرشلا دحتاو طرشلا باوج «هلوسرو هللا ىلإ هترحهف» ٠٥-

 . (-ارجأو اًباوث - هلوسرو هللا ىلإ هترجهف - اًدصقو ةين - هلوسرو هللا ىلإ هترجه تناك نم

 : ىلامجإلا ىنعملا

 لامعألا نزول حيحصلا سايقلا يه مالسإلا دعاوق نم ةليلج ةدعاقو ميظع ثيدح اذه

 . هتلقو باوثلا ةرثك ثيح نمو همدعو لوبقلا ثيح نم

 لمعلاو هةحلاص ةينلا تناك نإف : تاينلا ىلع لامعألا رادم نأ ربخي مر ىبنلا نإف



 مااملإ ريسيت ١5 DOODODDDODDDE DOD أ د و

 ىلاعت هللا نإف" «دودرم لمعلاف «كلذ ريغ تناك نإو ٠ لوبقم لمعلاف «ىلاعت هللا هجول اصلاخ

 ةدعاقلا هذه حضوي ًالثم ا برض مث 1۲۹۸٩ / 45 مقر ملسمإ (كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ

 متيم يبنلا نم برقلل اًبلطو «هللا باوث ءاغتبا كرشلا دالب نم رجاه نمف : ةرجهلاب ةليلجلا
 ضارغأ نم ضرغل هترجه تناك نمو . اهيلع هبيثي هللاو «هللا ليبس يف هترجهف ؟ةعيرشلا ملعتو
 ٠ باقعلا هيلعف ؛ةيصعم ىلإ تناك نإو .باوث اهيلع هل سيلف ءايندلا

 داريو «ةدابع نوكيف ةبانحلا نع دصقي - ًالثم - لسْعلاف «ةداعلا نع ةدابعلا زيمت ةينلاو

 ٠ ةداع نوكيف دربتلا وأ ةفاظنلل

 : ناتحب عرشلا ىف ةينللو ×
 ءاملع هنع ثدحتي اذهو ؛ىمسألا ىنعملا وهو ؛هدحو هلل لمعلا يف صالخإلا : امهدحأ

 ٠ كولسلاو «ريسلاو ؛ديحوتلا

 .ءاهقفلا هنع ثدحتي اذهو «ضعب نع اهضعب تادابعلا زييمت : يناثلا

 .هقح هيتؤت ال ةليلقلا ةباتكلاف ءاهمهفتو اهب ءانتعالا بجي يتلا عماوجلا ثيداحألا نم اذهو

 لئاسم نم ةلأسم لك يف هلوحخدل هحيحص - ىلاعت هللا همحر - يراخبلا مامإلا هب حتتفا دقو

 ٠ هباوبأ نم باب لكو ملعلا

 :ثتيدحلا نم دخوب ام د:

 نمف «ةيصعمو ةعاطو ءاصقنو «الامكو ءاًداسقو «ةحص «تاينلا ىلع لامعألا رادم نأ - ١

 ٠ هباوث لمك طقف ىلاعت هللا ةملك ءالعإ ًالثم داهجلاب دصق نمو «مثأ ءايرلا هلمعب دصق
 هنكلو مثأي مل اهدحو ةمينغلا دصق نمو ٠ هباوث صقن هعم ةمينغلاو كلذ دصق نمو

 وأ ةروصلا يف ناك ةعاط لمع لك نأ نايبل قوسم ثيدحلاف . دهاجملا رجأ ىطعي ال

 ٠ تاينلا فالتخاب فلتخي ةيصعم

 دبعتملا ىلع دسفي اهراضحتسا يف ولع الب نكلو ؛لمعلا يف يساسأ طرش ةينلا نأ - ؟

 ٠ اهقيقحتو اهراضحتسا فلكت نودب هل ةين نوكي لمعلا دصق درجم نإف ٠ هتدابع

 : ةغدي اهي ظفللاو تقلا الم ةا و[ < #

 دسفي كلذ نم اًئيش نأ ماد ام ءايندلا لجأل لمعلاو ةعمسلاو ءايرلا نم رذحلا بوجو - ٤

 ٠ ةدابعلا
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 . اهتبقارمو بولقلا لامعأب ءانتعالا بوجو - ه

 هجو اهب دصق اذإ تادابعلا لضفأ نم «مالسإلا دالب ىلإ كرشلا دالب نم ةرجهلا نأ - 5

 . ىلاعت هللا

 : ماسقأ ىلع هللا ريغل لمعلا نأ بجر نبا ركذ : ةداف *

 ال اذهو «يويند ضرغ ليصحتل نيقولخملا ةاءارم ىوس هب دصقي ال اًضحم ءاير نوكي ةراتف

 ةبوقعلاو هللا نم تقملا قحتسي هبحاص نأو لمعلا طبحي هنأ يف كش الو نمؤم نع ردصي داكي

 ةحيحصلا صوصنلا نإف هلصأ نم هكراش نإف «ءايرلا هكراشيو هلل لمعلا نوكي ةراتو .

 ال كلذ نإف ؛هبحاص هعفدو «ءايرلا ةين هيلع أرط مث هلل لمعلا لصأ ناك نإو هنالطب ىلع لدت

 طبحي له :ئراطلا ءايرلا يف لاسرتسالا يف فلسلا نم ءاملعلا فلتخا دقو «فالخ ريغب هرضي

 . فرصتب ٠ ها ؟هتين لصأ ىلع ىزاجيو هلعاف رضي ال وأ لمعلا
20 

 و

 اَذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال : ميو هللا لوسر لاق :لاَق هلي ةريره يبا نعإ "|

 .504605(1) «(د*ه) مقر يراخبلا| ٠ (ًاضوتي ىتح ثدحأ

 : ثيدحلا بيرغ ا:

 يفن ةدايز «يهنلا نمضتي هنأل ؛يهنلا نم غلبأ وهو «ىْفَنلا ةغيصب هللا لبقي ال١ -

 ضقاون نم هريغ وأ نيليبسلا دحأ نم جراخلا وهو «ثدحلا هنم لصح يأ (ثدحأ» -

 ا

 . ]676 / ۳) برعلا ناسلإ . ءاذيإلا :ثدحلا :لصألا يفو

 طورشملا ةدابعلا ةحص نم هدوجو عني ءاضعألاب همايق ردقم يمكح فصو (ثدحلا» »ع

 ٠ ةراهطلا اهل

 ؛ةيلمج ةئيهو ةنسح لاح ىلع الإ اهيف لخدي الأ ةالصلا دارأ نم دشرأ ميكحلا عراشلا
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 ءاهيف ةراهطلاو ءوضولاب هرمأ اذل ؛هتاجانم ىلإ قيرطلا يهو هدبعو برلا نيب ةقيثولا ةلصلا اهنأل

 . كلذ ريغب ةلوبقم ريغ ةدودرم اهنآ هربخأو

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - رغصألاو ربكألا نيثدحلا نم رهطتي ىتح لبقت ال ثدحملا ةالص نأ .

 . اهيف ناك نإ ةالصلل لطبمو ءوضولل ضقان ثدحلا نأ - ۲

 . اهئازجإ مدعو ةالصلا ةحص مدع : انه لوبقلا مدعب دارملا - ۳

 ٤ - ةالصلا ةحصل طرش ةراهطلا نأ ىلع لدي ثيدحلا .

N ثلاثلا ثيدحلا N 

 هللا لوسر لاق : اوُناَق غي ةشئاعو ةريره يبأو صاَعلا نب ورمع نب هللا دبع نع |

 .181) مقر ملسمو 4)41۹۳ 1 مقر يزاخبلا] : «راّثلا نم باقعألل "ليوا : ل

 )٠١ / ٤١١([. ناسللا هظفل نم هل لعف ال ردصم : ليولاو .كالهلاو باذعلا :«ليولا»

 ١59[. ص سوماقلا| اهباحصأ دارملاو مدقلا رخؤم وهو :«بقع) عمج :«باقعألا»

 . ديعولا ميقتسي اذهبو املا اهلاني ال يتلا باقعألا يأ دهعلل (باقعألا) يف (لا)و

 : يلامجإلا ىشعملا #
 . هماقإب ءانتعالا ىلع ثحيو: هيف ريضقتلاو ءوضولا رمأب نواهتلا نم ليا يبنلا رذحي

 ةراهطلا يف للخلا نوكيف ؛ءوضولا ءام هيلإ لصي ال - اًبلاغ - لجرلا رخؤم ناك الو

 . ةيعرشلا هتراهط يف نواهتملا هبحاص ىلعو هيلع يصمم تالا نأ ربخأ « هنم ةالصلاو

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 ىلع ثيدحلا صن دقو .اهنم ءيشب لالخإلا مدعو ءوضولا ءاضعأب ءانتعالا بوجو ١-

 .اهل صوصن دوجو عم امهيلع ةسيقم ءاضعألا ةيقبو نيمدقلا

 . هئوضو يف لخملل ديدشلا ديعولا ١-
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 «ةحيحصلا ةلدألا هيلع ترفاضت ام وهو «ءوضولا يف لسغلا نيلجرلا يف بجاولا نأ -

 ثيداحألا هب اوفلاخو «ةمألا ريهامج هب اوفلاخ نيذلا ةعيشلا ذوذشل اًقالخ ةمألا عامجإو

 نأ نم ميقتسملا سايقلا اوفلاخ امك «""ءايإ ةباحصلل مع هميلعتو هلعف يف ةتباثلا
 . ىنعملا ىلإ برقأو ةبسانم دشأ وهف ؟حسملا نم ىقنأو ىلوأ نيلجرلل لسغلا

 71 عبارلا ثيدحلا

 يف لعل مكدحأ ًاضوت اَذإ» لاق ا هللا لوسر نأ" كلف ةريره يبأ نع [ ؟ |

 نأ لبق هدي لسَْيلَ هموت نم مكدحأ طقسا اذإو نويل رمح نمو هرثنيل مث ام هغ

 ر ع

 . 137(1) مقر يراخبلا . ((هدی تتاب رب نْيأ يردي ال مكدحأ َنِإَف « هئوضو يف اًمهَلخذي

 . 1380 / 51) مقر ملسمإ . «ءاّلا نم هيرخنمب قشنتسيلف» :ملسمل ظفل يفو

 OY AOE قل قر يراد >1 عقل قو يفو

 :ثيدحلا بيرغ *

 ١ - ءوضولا يف عرش اذإ ينعي :(مكدحأ ًاضوت» .

 .قاشنتسالا وه هلاخدإو «هيف هلاخدإ دعب «هفنأ نم ءاملا جرخيل ينعي :ارثنتسيلا - ۲

 نيليبسلا دحأ نم جراخلا ىذألا عطقل - ةراجحلا يهو - رامجلا لمعتسا :(رمجتسا» - ۳

 . ةراجحلاب ءاجنتسالا وهو

 الز يمرس ذا "ريس وا تخلت: لك ةرقلا” رهف رتو ىلع هرامجتسا هنیل :«رتويلف» - ٤

 . ثالث نم لقأل رامجتسالا هعطق نوكي

 . ظاقيتسالا دعب ديلا لسغل ليلعت :«خلإ .. . يردي ال مكدحأ نإف» - ه

 )١( : مقر ثيدحلا رظنا . میا هئوضو فصو يف هلن نامثع ثيدح :(اهنم) )۷( .
 )4 )٠ مقر يراخبلا هجرخأ يذلا اة قوت سابع نبا ثيدح : (اهنمو)

 . ATT) / 40 مقر ملسم هجرخأ «هتللف ةسبع نب ورمع ثيدح :(اهنمو)

 )١١١« €6 ١١5(. مقر دواد وبأ هجرخأ .هشفف بلاط يبأ نب يلع ثيدح :(اهنمو)

 .(:55) مقر هجام نب راو ( ٤ - ) مقر يذمرتلاو )١58(( مقر دواد وبأ هجرخأ دادش نب دروتسملا ثيدح :(اهنمو)

 تتاب نيأ يردي ال هنإف ؛اًنالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف هدي لخدي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» :ملسم ظفل يفو )۲(

 )۷۸( مقر هدي



 بلل موت ون ترک تیا فيقع ا
 الف (راص) ىنعمب نوكت اهنأ «ناهرب نباو «يدمآلاو مزح نباو «يرشخمزلا ىكح دقو

 . فكلا اهب دارملاف ديلا تقلطأ اذإو «تقوب صتخت

 . فنآلا يف ءاملا لاخدإ وه قاشنتسالا :(قشنتسيلف» - ۷

 : يلامجالا ىنعملا +

 . اهب صاخلا اهمكح ةرقف لكل «تارقف ثالث ىلع ثيدحلا اذه لمتشي

 «قاشنتسالا وهو هنم هجرخأ مث «هفنأ يف ءاملا لخدأ ءوضولا يف عرش اذإ ئضوتملا نأ ركذف - ١

 دقو . هلسغب ئضوتملا رمأ يذلا هجولا نم فنألا نأل ؛ثيدحلا يف روكذملا راثنتسالاو

 . اعرش ةبولطملا ةفاظنلا نم هنأل ؛هتيعورشم ىلع ةحيحصلا ثيداحألا ترفاضت

 ءرتو ىلع هعطق نوكي نأ ةراجحلاب هنم جراخلا ىذألا عطق دارأ نم نأ ًضيأ ركذ مث ۲

 ةدحاو داز الإو ءآرتو تناك نإ لحملا يقنتو «جراخلا هب عطقني ام اهالعأو ثالث اهلقأ

 . عفشلا دادعأ رتوت

 ج اطر اش اه يد لا ءانإلا يف همك لخدي ال ليللا مون نم ظقيتسملا نأ اًضيأ ركذو - ٣

 «همسج يف شيطت هديو اليوط نوكي - اًبلاغ - ليللا مون نأل ؛ تارم ثالث اهلسغي

 . ةعورشملا ةفاظنلل اهلسغ هل عرشف «ملعي ال وهو تارذقتسملا ضعب بيصت اهلعلف

 ش :ءاملعلا فالتخا +

 هنأ ىلإ روهمجلاو «يعفاشلا ١ بهذف : ديلا لسغ هدعب عرشي يذلا مونلا يف ءاملعلا فلتخا

 دواد»و (دمحأ » نامامإلا هصخو . (همون نم) :هلوق مومعل ؛راهن وأ ليل نم مون لك دعب

 يف عقو امبو «ليللا مون نم الإ نوكت ال «ةتوتيبلا ةقيقح نأب مُهيأر اوديأو «ليللا مونب «يرهاظلا

 ش . «ليللا نم مكدحأ ظقبتسا اذإ) :ةجام نباو «يذمرتلا ةياور

 بلغي امنإو :ةحضاو ريغ لسغلا اهلجأ نم عرش يتلا ةمكحلا نأل ؛ريخألا بهذملا حجارلاو

 «بلاغلا فالخ ىلع هنأل ؛مونلا هيف لاط نإو« ليللا ىلع راهنلا سايقل لاجم الف «ةيدبعتلا اهيلع

 . صيصختلا ثيداحألا رهاظو «بلغألاب قلعتت ماكحألاو

 ؟ بحتسم وأ بجاو اهلسغ له : اًضيأ اوفلتخا مث

 . (دجملا» و «قّقوملا »و «يقرخلا) اهراتخا دمحأل ةياور وهو «بابحتسالا ىلإ روهمجلا بهذف



 . ثيدحلا رهاظ هيلع لديو ءبوجولا (دمحأ) مامإلا بهذم نم روهشملاو

 :تددحلا نم دخوب ام

 ريغ راثنتسالا نأ ىلع ةرهاظ ةلالد هيف : يوونلا لاق . راثنتسالاو قاشنتسالا بوجو - ١

 . قاشنتسالا

 اولسغافإ] ةيآلا عم ثيدحلا اذه نم اذخأ ءوضولا يف هجولا نم فنألا نأ - ؟

 . [1 ةيآ ةدئاملا | «مكهوجو

 ىلع لومحم وهو : (ىقتنملا) يف دجملا لاق . ةراجحلاب ىجنتسا نمل راتيإلا ةيعورشم - ۳
 . ٠ . ثالثلا ىلع داز اميف ةنس رتو ىلع عطقلا نأ

 صوصخم ءاجنتسالا عضوم نأ :ثيدحلا نم موق طبنتسا : 2١7 رجح نبا لاق - ٤

 . هيلع ةساجنلا رثأ ءاقب عم ةصخرلاب

 يف فالخلاو «ليللا صيصخت يف فالخلا مدقتو «ليللا مون نم ديلا لسغ ةيعورشم - ه

 . هبابحتسا وأ لسغلا بوجو

 . مونلا نم ءوضولا بوجو - 1
 يف فالخلا ىلع ةيهاركلل وأ ميرحتلل امإ وهو ءاهلسغ لبق ءانإلا اهلاخدإ نع يهنلا -

 . هبابحتسا وأ لسغلا بوجو

 . ةفاظنلا اهلسغ ةيعورشم ليلعت نم رهاظلا - ۸

 . كلذ وحنو سيكب اهظفح ولو ءاهلسغ عرشيف «بلاغلل مكحلا نكلو

 اًتيدح امهلعج دقف «يراخبلا يف امك دحاو ثيدح هنأ هرهاظ (ظقيتسا اذإو» :هلوق - 4

 . ناثيدح ملسم دنعو أطوملا يف امهنكلو . امهدنس داحتال ادحاو
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 سماخلا ا ثيدح ا

 مئادلا ءال يف مكدحأ لوبي الا لاق و ا لور نأ كي هاف ةريرهأ اب

 ال ل ل نم لقيه ير ال يالا

 . [((۲۸۳) مقر ملسمإ بنج وهو مئادلا ءاّلا يف مكدحأ لستغي الا : ملسلو

 . 1Y) / ° «حتفلا» يف )0(
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 ديكوتلا نونب هلاصتال «حتفلاب كرحو ءاهب لحما موزجم لعفلاو «ةيهان ال» :نلوبي ال - ١

 ٠ ةليقثلا

 . دراوملا وأ «ةيربلا يف ناردغلاك هناكم يف رقتسملا وهو «مئادلل ريسفت :يرجي ال يذلا -؟

 ٠ هنم لستغي وه :هريدقت أدتبملاو «ربخ ةلمجلاو «روهشملا ىلع لعفلا عفرب : هنم لستغي مث -*
 . «نلوبي ال١ ىلع اًفطع . مزجلا اهلحم ربخلاو أدتبملا ةلمجو

 . ةيهانلا ال ب اًظفل موزجم : هنم لستغي ال - <

 ٠ لاحلا ىلع بصن عضوم يف ةلمجلا : بنج وهو - ه

 ؛جيراهصلاو تانازخلاك ؟يرجي ال يذلا «مئادلا ءالا يف لوبلا نع يع يبنلا ىهن

 هذه نأل ؟ اههركيو مهيلع اهثولي الئل ؟سانلا اهنم يقستسي يتلا دراوملاو «تاولفلا يف ناردغلاو

 ٠ ةكاتفلا ضارمألا راشتنا يف ببس ةرذقلا تالضفلا

 ههركي ال ىتح ؟يرجي ال يذلا ءاملا يف هضعب وأ مسجلا سمغب لاستغالا نع ىهن امك

 .دشأ يهنلاف اًبنج لستغملا ناك اذإو «ًالوانت هنم لوانتي لب «هريغ ىلع هخسويو

 مدعل لوبلا هبينجت نسحألا نأ عم «لّوبتلاو هيف لاستغالا نم سأب الف اًيراج ءاملا ناك نإف

 ٠ ريغلا ررضو ثيولتلا ةيشخو كلذ يف .ةدئافلا

 + ءاملعلا فالتخا +

 ؟ ةيهاركلا وأ ميرحتلل يهنلا له «ءاملعلا فلتخا

 بهذو . ميرحتلل هنأ ىلإ ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذو . هوركم هنأ ىلإ ةيكلاملا بهذف
 ٠ ريثكلا يف هوركم «ليلقلا يف مرحم هنأ ىلإ ءاملعلا ضعب

 قافتاب ةرحبتسملا هايملا كلذ نم صخي نكل ؛ريثكلاو ليلقلا يف ميرحتلا يهنلا رهاظو .

 . ءاملعلا

 ؟ سجنت وأ هتيروهط ىلع قاب وه له : هيف ليب يذلا ءاملا يف اوفلتخاو

 ٠ ًاريثك وأ ناك الّيلق «هتساجن ىلع دقعنم عامجإلا نإف «ةساجنلاب ريغتم ناك نإف
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 ًاليلق ناك نإو . هتيروهط ىلع اًضيأ عامجإلاف  ريثك وهو ةساجنلاب ريغتم ريغ ناك نإو
 يروثلاو ,بيسملا نباو ,يرصبلا نسحلاو سابع نباو ةريره وبأ بهذف « ةساجنلاب ريغتم ريغ
 :لاق نم ىلع ادر ثيداحأ ةدع يراخبلا درس دقو . هسجنت مدع ىلإ يراخبلاو كلامو دوادو

 . سجن هنإ

 ةاقالم درجمب سجنت هنأ ىلإ ةلبانحلاو ,ةيعفاشلاو «ةيفنحلاو يدهاجمو «رمع نبا بهذو

 . اهدر نكمي اهلكو «بابلا ثيدح اهنم ةلدأب نيلدتسم كايلق ماد ام ريغتي مل ولو ةساجنلا

 :ةريتك ةلدا+ نولوألا لدتساو

 هسحتي ال روهط ءاملا» هنسحو !(17) مقرإ يذمرتلاو .57(1) مقرإ دواد وبأ هاور ام : اهنم

 ةاقسلا ىلع ههيركتل يهنلا نأب بابلا ثيدح نع اوباجأو (يردخلا ديعس يبأ ثيدح نمأ («ءىش

 ظ . هسيجنتل ال نيدراولاو
 اذهو .رثك وأ ءاملا لق ةساجنلاب ريغتلا ىلع سيجنتلا 1 نإف ,نولوألا هيلإ بهذ ام قحلاو

 . هللا همحر (ةيميت نبا)» مالسإلا خيش رايتخا وه

 اًقالخ لق نإو  ةبانحلا نم هيف لستغملا ءاملا ةيروهط اًضيأ حجارلا نأ ملعن اذه نمو
 . ًاليلق ماد ام ةيروهطلا ةفص هبلسي لاستغالا نأ نم يعفاشلا بهذمو انبهذم نم زوهشملل

 ٠ :تيدحلا نم دخؤيام د:

 ناكأ ءاوس عطوغتلا ميرحتلاب ىلوأو هميرحتو يرجي ال يذلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلا - ١
 هب عفتني لب تاقالملا درجمب سجنتي ال اهءام نإف ةرحبتسملا هايملا نود اريثك مأ ًاليلق

 . ثادحألا نم هب رهطتلا ريغ ةريثك تاجاحل

 امك هيف لبي مل ولو بنجلا اميس ال هيف سامغنالاب مئادلا ءاملا يف لاستغالا نع يهنلا - ۲

 . ًالوانت هنم لوانتي نأ عورشملاو ملسم ةياور يف

 . هبانتجا نسحألاو يراجلا ءاملا يف كلذ زاوج - ۳

 . ءادتعالاو ىذألا هنأش نم ءيش لك نع يهنلا ا

 )١( ريداقملا ةفلتخم نيثكلاو ليلقلل تاديدحت ءاملعلل .

 )( وهو «بنحي ال ءاملا» : اًعوفرم سابع نبا ثيدح نم 30ه( مقر يذمرتلاو )1۸ مقر دواد يبأ ثيدح هل دهشي



 (هيف لستغي مث : اهضعب يف ءاجو (هنم لستغي مث) :ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاج - م

 “نم و «هيف لوبتملا ءاملا يف سامغنالا ديفتف ةيفرظ يف نإ ذإ ؟نافلتخم امهانعمو

 ىلع لدت “هيف ةياور نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو ٠ هنم لوانتلا ىنعم ديفتف ضيعبتلل

 ٠ كلذ سكعب “هنم» ةياورو ؛طابنتسالاب لوانتلا ىنعم عنمتو صنلاب سامغنالا ىنعم

 سداسلا ثيدح ا س

 O اق توم هللا لوُسر نأ هقلف ةريره يب نع ")

 200194 / )٩1 ملسملو ۹ / 4۰ ) مقر ملسمو )١97(« مقر يراخبلاإ .( اَعْبَس لسي دحأ

 1 «باّرتلاب نهالوأ»

 يف بلكلا علو اذإ» :لاق ا هللا لوسر نأ هلت لَم نب هللا دبع ثيدح يف هلو

 . !(580)ملسم] ٠ 'بارتلا يف ةتماثلا هورَفَعَو تارم عبس ه هولسغا ءاتإلا

 : ثيدحلا بيرغ +
 يف هناسل لخدي نأ وهو هناسل فرطب برش : امهيف حتفلاب عَلي هعراضمو :غلو اذإ - ١

 ناسلإ ٠غولولا نم صخأ برشلاف ٠ برشي مل ولو هكرحيف عئام لك نم هريغو ءاملا

 [(۳۹۷ / ۱۵) برعلا

 [(018 ص) سوماقلاإ ٠ بارتلا وهو «رفعلا يف غيرمتلا :ريفعتلا : هورفع - ۲

 ٠ تارملا ريمض ءاهلاو «لوألا ثينأت : نهالوأ - م

 ٠ يقيقح ريغ ةرملا ثينأت نأل ؟ركذملا ظفلب نهلوأ :تاياورلا ضعب يف ءاجو

 : ىلامجإلا ىنعملا *:

 عراشلا رمأ ؟ضارمألاو راذقألا نم ًاريثك لمحت يتلا ةهركتسملا تاناويحلا نم بلكلا ناك امل

 ؟اهدعب ءاملا يتأيل بارتلاب ةبوحصم نهنم ىلوألا «تارم عبس هيف غلو يذلا ءانإلا ليغ يكل ظ

 ٠ هررضو هتساجن نم ةماتلا ةفاظنلا لصحتف

 : ءاملعلا فالتخا +

 ؟ بيرتتلاو عيبستلا بجي له : اهنم ءايشأ ىف ءاملعلل تافالخ كانه



 و رص املا حيحصلا ثيدحلا !ذه نم دافتسي ام وه قحلا لوقلا ناك الو

 . ةحضاو ةحيحص ةلدأ ىلع دمتعت ال اهنأل ؛احفص اهركذب

 :تيدحلا نم دخوي ام 6

 راثآ هيف رهظت مل نإو سجني هنإف اذلو ؛ هتراذق ةدشل ؛بلكلا ةساجن يف ظيلغتلا - ١

 . هللا ءاش نإ اًبيرق يتأي هريسفتو «ةساجنلا

 .هنم لضف ام سجنيو ءانإلا سجني لكألا هلثمو ءانإ يف بلكلا غولو نإ -؟

 . تارم عبس هيف غلو ام لسغ بوجو - ۳

 نوكتو ءاهدعب ءاملا يتأيل ىلوألا عم نوكي نأ ىّلوألاو ,ةرم بارتلا لامعتسا بوجو - ٤

 وأ بارتلا ىلع ءاملا حرطي نأ نيب قرف الو . ىرخألا ةياورلا يف اهيلإ راشملا ةنماثلا يه

 ةساجنلا عضوم حسم امأ «هب لسغيف ءاملاب طلتخملا بارتلا ذخؤي نأ وأ ءاملا ىلع بارتلا

 . ئزجي الف بارتلاب

 امنإو بارتلل دصقلا سيل هنأل ؛كلذ يف همكح يطعي تايقنملا نم بارتلا ماقم ماق ام نإ - 5

 : بارتلا نيعت هبهذم يف روهشملاو يعفاشلا لوقو دمحأ بهذم وهو . ةفاظنلا دصقلا

 طبنتسملا ىنعملا نألو ,نيرهطملا دحأ وهو «صنلا هب ءاج بارتلا نأب ديعلا قيقد نبا هاوقو

 وأ نوباصلا الو نانشألا موقي الو : يوونلا لاق .دودرم وهف لاطبإلاب صنلا ىلع داع اذإ

 هنأ ةثيدحلا ةيملعلا ثوحبلا يف رهظ دقو : تلق . حصألا ىلع بارتلا ماقم امهريغ

 رهظي هنإف اذه حص نإو «هريغ نم لصحي ال ةساجنلا هذهل ءاقنإ بارتلا نم لصحي

 رفعلا نأل ؛بارتلا صاصتخا دّيْوي - هورفع - ظفلو فيرشلا عرشلا تازجعم ىدحإ

 . بارتلاو ضرألا هجو : وه ةغل

 نع قطني مل مدي اهيدؤم نأو «ريبخ ميكح نم ليزنت اهنأو «ةرهطملا ةعيرشلا هذه ةمظع - 5
 هنأ عم «ةساجنلا هذه يف ظيلغتلا اذه ةمكح يف راح ءاملعلا ضعب نأ كلذو «ىوهلا

 ءاملعلا نم قيرف لاق ىتح ءاهنم ريهطتلا يف ددشي ملو «ةظلغ اهلثم وه ام دجوي

 بطلا ءاج ىتح هتسمكح لقعت ال يدبعت بلكلا غولو نم ةيفيكلا هذه ىلع ريهطتلا
 ال ,ةكاتف اضارمأو تابوركيم بلكلا باعل يف نأ تبثأف . هتاربكمو هتافاشتكاب ثيدحلا

 . نيدحاجلل ليوو « نينقوملل اًينهو «ريبخلا ميلعلا ناحبسف . هدحو ءاملا اهليزي
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 لثم ءاهذاختاب عراشلا نذأ ىتلا بالكلا امأ «بالكلا عيمج يف ماع هنأ ثيدحلا رهاظ - ۷

 هيف اهنم لصحي ام ىلع لسغلا باجيإ نإ : ليق دقف ةيشاملاو ةسارحلاو ديصلا بالك

 . اهريغب عيبستلا صيصخت صيصخت ىلإ دوقت ةنيرق اهذاختاب ةصخرلاف «جرح

ET 

 N عباسلا ثيدحلا چ

 ىلع عفاف ءوضوب اعد نامثع ىأر هنأ هغ ناَقع نب نامَْع یّلوم نارمح نع 7!

 قشنتساو ضمضمَت مل ءوضولا يف ةتيمي لحد E ايا

 لك لسع مش هسأرب حسم مث ءئالت يقرا ىلإ هيدَيو « اثاث جو لسع م 26 راو

 E :لاَقو اذه يئوضو وحن ضو ا تت يبا كارد :لاَق مث امال هيلجر
 وو رف اد

 يراخبلا| ٠ هند نم َمدَقَت ام هل هلا رع هست امهيف ثدحب ال نْيتعکر یلص م اذه يئوضو

 . YY) مقر ملسمو )١54(2 مقر

 : [(49/5) ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق . هب ًاضوتي يذلا ءاملا .واولا حتفب ا

 امهلوأ حتفبو ؛ردصملا وه يذلا لعفلا ديرأ اذإ امهلوأ مضب ر :روهطلاو ءوضولا :

 «ةفاظنلاو نسحلا يهو «ةءاضولا نم ءوضولا لصأو ٠ هب رهطتي يذلا ءاملا ديرأ اذإ

 .هبحاص فظني هنأل ؟اًءوضو ةالصلا ءوضو يمّسف

 ٠ هيدي ىلع ءانإلا ءام نم بلق :غرفأف - ؟

 تاك ام انه اهب دارملاو ؛تارطتللاو نياوسولا ىه نشنلا ردح ضقت امهف كدحي ا

 : اهنم ةمالسلا رذعتي راكفألاف الإو ءكلذ يف لسرتسي الف : ينعي . ايندلا نوؤش يف

 ٤ - نيقفرملا عم ينعي عم ىنعمب “ىلإ :نيقفرملا ىلإ .

 درجم اهب دصق امنإو ءاهانعم يف لصألا وه امك يخارتلا انه اهب دصقي مل : مث - ه

 دق اهنأ ىلإ «ةيفاكلا حرشالا يف ىضرلاو ؟ينغملاا يف ماشه نبا راشأ دقو . بيترتلا

 ٠ بيترتلا درجمل يتأت

 (وحن) ىنعمو (اذه يئوضو لثم) :ثيدحلا اذه ظافلآأ ضعب يف ءاج : يئوضو وحن - :
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 امف (وحن ) امأ هجو لك نم ةاواسملا رهاظ يضتقت («لثم » ةظفل نإف : توافتم «لثم »و

 . ةلثامملاب باوثلا طابترال ؛نيعتم انه زاجملاو . ازاجم الإ ةيلثملا ىنعم يطعت

 . يي يبنلا ءوضول ةلماكلا ةفصلا ىلع ميظعلا ثيدحلا اذه لمتشا

 قيرطب مدي يبنلا ءوضو ةفص مهمَّلع - هميهفتو هميلعت نسح نم - كان نامثع نإف
 مل ىثولي العلو عام هيف ءانإب اعد هنإف . مهناهذأ ل و كر ا غلبأ نوكيل ؛ةيلمع

 يف ىنميلا هدي لخدأ كلذ دعبو .اتفظن ىتح تارم ثالث هيدي ىلع بص امنإو . هيف هدي سمغي
 عم هيدي لسغ مث .تارم ثالث ههجو لسغ مث ,قشنتساو هنم ضمضحمت ءام اهب ذخأو ءءانإلا

 غرف املف . اًنالث نيبعكلا عم هيلجر لسغ مث قدحاو ةرم هسأر عيمج حسم مث ثالث نيقفرملا

 .ءوضولا اذه لثم أضوت ملي يبنلا ىأر هنأ مهربخأ «قيبطتلا اذه نم عفان

 ىلصو هئوضو لثم أضوت نم هنأ مهربخأ «لماكلا ءوضولا اذه نم مي غرف الو

 اذه ىلع هيزاجي -ىلاعت هلضفب - هنإف لمهيف لجو زع هبر يدي نيب هبلق ارضحم «نيتعكر
 . هبنذ نم مدقت ام نارفغب ةصلاخلا ةالصلا هذهو ,لماكلا ءوضولا

 ٠ ءاملعلا فالتخا د:

 بحتسم قاشنتسالا نأ ىلإ مهريغو .نايفسو ,يعفاشلاو كلامو ,ةفينح وبأ ةمئألا بهذ

 وهو هنودب ءوضولا حصي الف ؛بوجولا دمحأ مامإلا دنع روهشملاو . بجاو ال ءوضولا يف

 . امهريغو قاحسإو ىليل يبأ نبا بهذم

 قاشنتسالا اهنمو لا ننس نم رشع» : ثيدحب مهلوق ىلع نولوألا لدتسا

 يجولا نم فنألاو «مكه وجو اوُلسْغاَف : ىلاعت هلوقب نوبجوملا لدتساو ,بجاولا ريغ ةنسلاو

 ٠ , كلذب هرمأو كلي هلعف ةفص نم ةحيحصلا ةريثكلا ثيداحألابو
 ريغل ةنسلا ةيمست نأل ؛ةقيرطلا :ثيدحلا يف ةنسلاب دارملا نأب نيبجوملا ريغ ليلد نع اوباجأو

 نم رشعا) اهنمو ثيداحألا نم ريثك يف درو اذهلو ؛ نيرخأتملا ءاهقفلا نم حالطصا بجاولا

 . «ةرطفلا

 (۸۸) مقر محيحص » يف ةميزخ نباو )٩۳( مقر هجام نباو )٥۳( مقر دواد وبأو (۱۳۷ / 5) دمحأ هجرخأ )١(
 ةشئاع ثيدح نم Tı) / ۷ «ىربكلا نتسلا » يف يقهيبلاو KATA /غ.ه / ۷ (ىربكلا نتسلا » يف يئاسنلاو



 مالعلا ريسيت DD 20 ا: 23: 20 ٠ ٠ 22: 2: 2: 2: ا: 2» 2: 2: 27ج 2 تح ©

 هللاو - يملع يف - اهضراعي ام مدعو «هتلدأ ةوقل ريخألا بهذملا ةحص يف كش الو

 «هعيمج حسم بابحتسا ىلع اًضيأ اوقفتاو «سأرلا حسم بوجو ىلع ءاملعلا قفتا دقو .ملعأ

 ال ل ل اوفلتخا نكلو

 ىلع «هضعب ىلع راصتقالا زاوج ىلإ «يعفاشلاو او «يعازوألاو «يروَتلا فتق

 . هلك هباعيتسا بوجو ىلإ دمحأو «كلام بهذو . هنم ئزجملا ردقلا يف مهفالتخا

 ءاور ابو ؛ضيعبشتل ءابلا نأ ىلع 4مكسوءرب اوحَسْماَو# : ىلاعت هلوقب نولوألا لدتسا

 (ةَماَمحْلا ىَلَعَو هتيصاتب حسف ضو هک هنآ» : ظفلب ةريغملا نع ۲۷٤( /۸۳) مقر ( (ملسملا

 ثيدح اهنم < ب يبلا ءوضو فصت اهلك «ةريثك ثيداحأب هلك هحسمل نوبجوملا لدتساو

 بهذ مث «هسآر مدقمب ااو مهب َلّبقأَق ةيدبب ب ةسأر حسم) :ةعامجلا هاور ام اهنمو «بابلا

 "ا يدا ناَكَمْلا ىَلِإ عجر ىتح اًمُهَدَر مث هاَمَق ىلإ اًمهب

 يف اهانعم امنإو «ضيعبتلل ةغللا يف درت مل (ءابلا» نأب «هضعب حسمل نيزيجملا ةلدأ نع اوباجأو

 لئس دقو «ءابلل يقيقحلا ىنعملا وه قاصلإلاو مكسوؤرب حسملا اوقصلأ :يأ . قاصلإلا ةيآلا

 ءابلا نأ معز نم :ناهرب نبا لاقو .هافرعي ملف ءابلا يف ضيعبتلا ىنعم نع ديرد نباو هيوطفن

 . هنوفرعي ال اب ةيبرعلا لهأ نع ءاج دقف ضيعبتلل

 حسم ىلع رصتقا هنأ دحاو ثيدح يف حصي مل : )١ / ٩۳( داعملا داز يفإ ميقلا نبا لاق

 . ةتبلا هسأر ضعب

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ؤضوتلا دنع ءوضولا ءام يف امهلاخدإ لبق اًنالث نيديلا لسغ ةيعورشم - ١

 . ءاضعألا لسخل ءوضولا ءام لوانت ىف نمايتلا - ۲

SAيف فالخ الو . بيترتلا اذه ىلع راثنتسالاو «قاشنتسالاو ءضمضمتلا دولا  

 .حيحصلا وه هنآ مدقتو ءامهبوجو يق فالخلا امنإو ءامهتيعورشم

 ىلإ نذألا نمو ءالوط نقذلا ىلإ سأرلا رعش تبانم نم د هّئالث هجولا لسغ - ٤

 سيم نم لاو فنألا نأل ؛قاشنتسالاو ةضمضملا يف ثلثي كلذكو . ضرع نذألا

 .ةهجاوملا هب تلصح ام «برعلا دنع هجولاف . هجولا

 . اًثالث نيقفرملا عم نيديلا لسغ - ه
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 . امهب ربدي مث «هيلع هيديب لبقي . ةدحاو ةرم سأرلا عيمج حسم - 5

 . اًثالث نيبعكلا عم نيلجرلا لسغ -

 «تالوسخملا نيب سأرلا وهو حوسمملا عراشلا لاخدإل «كلذ يف بيترتلا بوجو - ۸
 . ءاضعألا هذه نيب بيترتلل ةظحالم

 ٩ - ةلماكلا ا يبنلا ءوضو ةفص يه ةفصلا هذه نإ .

 ٠ - ءوضولا دعب ةالصلا ةيعورشم .

 بيغرتلا هيفو «ىلاعت هللا يدي نيب بلقلا روضح ءاهلامكو ةالصلا مات ببس نإ - ١١

 هيلع تأرط نمو ءايندلا رومأب اهيف اهل نمم ةالصلا لوبق مدع نم ريذحتلاو ءصالخإلاب
 . باوثلا اذه لوصح هل ىجري اهدرطف ةالصلا ىف وهو ةيويندلا رطاوخلا

 . بونذلا نارفغل ببس هنأو «لماكلا ءوضولا ةليضف - 5

 «روكذملا وحنلا ىلع ءوضولا امهو «نيرمألا عومجم ىلع بترتي هب دوعوملا باوثلا - ٠7
 ليلدب الإ ءطقف امهدحأ ىلع بترتي الو «ةروكذملا ةفصلا ىلع هدعب نيتعكر ةالصو

 دب الف رئابكلا امأ ا ر انه يذلا نارفغلا ءاملعلا صخ دقو . يجراخ

 مکنع رفکن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ )ف : ىلاعت لاق : اهنم ةبوتلا نم اهنارفغل

 . 18١ ةيآ .ءاسنلا ةروسإ | 4 مكتاتيس

 س نماثلا ثيدخا ©

 لاس نسحلا يا نب ورمع تدهش : :لاَق هبيأ نع ينزاملا ىيحي نب ورمع نع 8|

 1 0( و ٠
 0 روتب اعدم . ميلي يبتلا ءوضو نع ديز نب هللا دبع

E 0 
 عنا ف د ھنر لشق رر يف هدي لأ مث «تاَقرَ تالت اناس 7 قشنتساو

 تے ل ےس 2و ر و لس
 قرم ربدأو امهب ربا ار امهب حسمف ۾ ترب لحدا مُث «نيقفرملا ىلإ نيترم 5 هيدي

 , 1090) مقر ملسمو (180) مقر يراخبلا] . لبر ل احا

 «هنم مهو اذهو ؛ملسم» تادرفم نم يه امنإو . يراخبلا تايورم نم ءيش يف تسيل ؛روتلا» ةظفل : يشكرزلا لاق )١(

 : يناعنصلا لاقو «نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغ باب يف «ديز نب هلل دبع ثيدح يف «يراخبلا حيحص يف تءاج دقف

 . «روتلا دجأ ملف ثيدحلا اذهل ملسم ةياور تعبتت ينإ
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 هه ی ی 077 مو ساد ص

 ىلإ عجر ىتح اًمهدر م « هام ىَلِإ اًمهب ْبَهَذ یتح هسأر مدَقُمِب ادب :ةياور يفو

 (ro) ر كف ء(١۱۸) مقر يراخبلا] (هنم الي يذلا ناكا

 هيلع قفتم .(رفص نم روت يف ءاَ هل اج رجا هك هللا وسر 0 7 ةياؤز يفو

 ّْ ااا . تْسَّطلا هبش : «روتلا» . [(۱۹۷) مقر يراخبلا دارفأ نم لب |

 ركذم وهو : يرشخمزلا لاق . ريغصلا ءانإلا وهو «تسطلا :ةانثملاب : ءام نم روتب - ١

 . ةغللا لهأ دنع

 نبا لاق «هدي ىلع» :تاياورلا ضعب يفو . هيدي ىلع ًبصو لامأ - هيدي ىلع ًافكأف - ١

 . سنجلا ةدارإ ىلع دارفإلا ةياور لمحت : رجح

 . ساحنلا نم عون :ءافلا نوكسو داصلا مضب - رقص نم - 8

 ظفلو (نيترم ) ظفل ةدمعلا ةخسن يف اذك : يناعنصلا لاق : نيترم نيقفرملا ىلإ - ٤

 يشكرزلا هبني ملو ءارركم ملسم يف اذكو «نيترم نيترم» :ثيدحلا اذه يف يراخبلا

 . اذه ىلإ

 : يلامجاإلا ضعملا

 فصي نيئيدحلا الك نل ؛ توش نامثع ثيدح حرش يف مدقت امم هانعم فرعي ثيدحلا اذه

 قباسلا ثيدحلا ىلع دئاوف ةدايز ثيدحلا اذه يف دجوي هنأ الإ « شياب يبنلل لماكلا ءوضولا

 : يلي امب اهلمجن

 .تافرغ ثالث نم اًنالث اًثالث اتناك قاشنتسالاو ةضمضملا نأب انه حرص - ١

 . طقف نيترم هركذ ثيدحلا اذه يفو ءاثالث ناك نيديلا لسغ نأ ركذ قباسلا ثيدحلا يف - ؟

 تاياور رثكأو ملسم ةياور ديلا دارفإ (اًنالث ههجو لسغف هدي لخدأ مث) : هلوق - ۳

 ثيداحأ هركذ دعب ١55(! / ۳) ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق . يراخبلا

 نأ روهمجلاا هب عطق يذلا روهشملا نكلو تنس كلذ نأ ىلع ةلاد يه نيتياورلا

 . غابسإلا ىلإ برقأو لهسأ هنوكل ؛اعيمج نيديلاب هجولل ءاملا ذخأ بحتسملا

(T° /9( يرابلا حتف» يف امك «تقولا يبأو ينهيشمكلل» (اناتأ) ظفل) )١( 



 سأرلا ضعبب هليوأت نكمي ريبعتلا اذهو ( هسأرب حسم مثا : قباسلا ثيدحلا يف لاق - <

 . 15 ةيآ «ةدئاملا ةروسإ « مكسو ءرب ا ةيآلا تلوأ امك

 لدف ءاضعب هضعب نيبي عرشلاو «حسملا ةيفيك لّصَقو «هلك هحسمب حرص ثيدحلا اذه يفو

 . مدقت امك هلك هحسم بوجو ىلع

 «ثيدحلا اذه يفو. ةدحاو ادي لخدي هنأ قاشنتسالاو ةضمضملا دنع ركذي نيثيدحلا يف - ٠ه

 وبأ لاق . ةدحاو ةرم ربدأو امهب لبقأ «هيديب سأرلا حسمو امهلسغ دنع هيدي لخدأ هنأ ركذ

 : رذنملا نبا لاق . ١2)ةدحاو ةرم سأرلا حسم نأ ىلع لدت اهلك حاحصلا ثيداحأ : دواد

 . ةدحاو ةرم حسملا يف ميا يبنلا نع تباثلا نإ

 ثيلثتلا نأو «ضعب ىلع امهضعب ليضفتب ءوضولا ءاضعأ ةفلاخم زاوج اذه نم ذدخؤي - 1

 . ثيداحألا كلذب تحص امك «ئزجي اهنود امو ةلماكلا ةفصلا وه

 ديعلا قيقد نبا دنع رخؤملا ىلإ مدقملا نم يهف «حسملاب ةءادبلا يف ءاملعلا فلتخا - ۷

 سأرلا رخؤم نم حسملا نأ “ربدأو امهب لبقأفا : هلوق نم مهضعب مهفو . يناعنصلاو

 . سأرلا افق ىلإ نيديلاب داعي مث . همدقم ىلإ
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 هلعنت ىف نميتلا هبجعي يم هللا لوسر ناك : تَلاَق ظنت ةشئاع نعإ أ
3 

 011 ج
 صفر عاش 0 وور س س سرس
 . ۲٦۸(([ /59) مقر ملسمو «(0804) :(158) مقر يراخبلاإ . هلک هنأش و هروهطو هلجرتو

 هللا هبحي لعف لك : يناعنصلا لاق ٠ رسيألا ىلع نميألا ميدقت لضفي : نميتلا هبجعي - ١

 . بدنلاو باجيإلا نيب ةكرشلل هتيعورشم ىلع لدي وهف «هلوسر وأ

 لكل يبل + ةلعتت ىف 2

 . طشملاب هتيحلو هسأر رعش حيرست : هلجرتو - ۳

 . (701/2 ۳۱۲ / ۱) ؟يرابلا حتف :رظنا )١(

 تايثإب تقولا ىبأ ةياور ىفو «واو ريغب ةاورلا نم رثكأللا )١ / IA) " حتفلا یف ظفاحلا لاقو “٠ واولا# تايثإب )22

 .؟ةدمعلا بحاص اهدمتعا ىتلا ىهو ؛واولا



DBE 2 ١ 0ماعلا ريسيت 2 دود رد انخ> (22» ضر> انق) (2ق> 29: 2> 2: ات ا: 25 2:  

 .ةساجنلا ةلازإو لسغلاو ءوضولا لمشيو . رهطتلا :ءاطلا مضب : هروهطو - ٤

 . ةروكذملا ةلثمألا هذهك ةباطتسملا ءايشألا نم :هلك هنأش ىفو - ه

 نم جورخلاو ءالخلا لوخد لثب صوصخم ماع (هلك هنأش يفو)» : نيدلا يقت خيشلا لاق

 اا قادما قر فكل

 نيور نهنأ -قيدصلا تنب ةقيدصلا ةملاعلا ةظفاحلا اميس ال دت نينمؤملا تاهمأ لضف نم

 اًكلع نيور هتيب لهأ ريغ اهيلع علطي ال يتلا ةيلزنملا لاعفألا اميس ال ؛ مكي يبنلا لاعفأ نم ةمألل

 سبل يف نميألا ميدقت يهو هيلإ ةببحملا هي يبنلا ةداع نع انربخت اجيت (ةشئاع ) انهف . اًريثك

 سبلك ركذ ام عون نم يتلا هرومأ عيمج يفو ثادحألا نم هرهطتو هحيرستو مرعش طشمو هلعن

 . كلذ وحنو برشلاو لكألاو مونلاو ؛ليوارسلاو صيمقلا

 . راسيلا ىلع نيميلا فيرشتو نسحلا لؤافتلا باب نم اذه لك

 نع يب يبنلا '0ىهن اذهلو ؛ راسيلا اهيف مدقت نأ نسحألاف ةرذقتسملا ءايشألا امأو

 . كلذ ىوس امل راسيلاو ه«تابيطلل اهنأل ؛نيميلاب ركذلا سم نع ىهنو نيميلاب ءاجنتسالا

 :تيدحلا نم ذخؤيام أ

 هحرش يفإ يوونلا لاق او الّمعو اعرش لضفألا وه ةبيطلا ءايشألل نيميلا ميدقت نإ - ١

 ام لك يف «نيميلاب ةءادبلا بابحتسا ةرمتسملا عرشلا ةدعاق 111١: / ۳) ملم حيحصل

 . رسايتلا هيف بحتسا اهدضب ناك امو نيزتلاو ميركتلا باب نم ناك

 . الّقعو اعرش قيلألا وه ترذقتسملا ءايشألل راسيلا لعج نإ - ۲

 .رارضألا نم مهتياقوو مهبيذهتو سانلا حالصإل ءاج فيرشلا عرشلا نإ - ۳

 هحرش يفإ يوونلا لاق . اهرسايم ىلع ءاضعألا نمايم ءوضولا ميدقت يف لضفألا نإ - ٤
 نيديلا نم راسيلا ىلع نيميلا ميدقت نأ ىلع ءاملعلا عمجأ 11١(1: / ۳) ملسم حيحصل

 /ينغملا7 يف لاق . هءوضو متو لضفلا هتاف امهفلاخ نم قنس ءوضولا يف نيلجرلاو

 . فالخ بوجولا مدع يف ملعي ال 4 ةلأسم .75 / 1!

 )١( مقر ثيدحلا :رظنا )٠١( .
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TT ,نما نإ) ا  
 م

 ر ا

 ا 0 52

 و

 . )۲٤١( « )٠٠١([ مقر ملسمو )۱۳١(« مقر يراخبلا) «لعفيلف
 و :A 8 و ور ا ر ی ا رے ر ا ر ےہ مر هلو

 مث «نییکنلا خل داك ىتح ديو ةهجو لف ءًاضرت ةريره نأ كار رخآ ظفل يفو

 رح

 يتمأ نإ» لوقي ا هللا لوسر تعمس لاق مث ,نيقاسلا ىلإ عقر ىتح هیلجر لش

 ر و اش و و ا و 8

 2 ا و

 E e) کک هليجحتو

 : )۲٠۰([ مقر ملسم] . ا

 + تيدحلا كيرغ

 ؛ سرفلا ةهبج ىف ءاضيب ةعمل اهلصأ :“ رغأ» عج ا و ا 000

 )٠١ / ٤١([. برعلا ناسلأ . e ا
 : انه هب دارملاو «سرفلا مئاوق يف نوكي ضايب وهو :!ليجحتلا» - نم نيلجحم - ۳

 . سرفلا ليجحتب اهيبشت «ةمايقلا موي ءاضعألا هذه يف نئاكلا رونلا

 ٦٤([ / ۳) برعلا ناسلإ . لعفلا وه «واولا مضب : ءوضولا - ٤

 . ليجحتلاو «ةرغلل ةلع : ءوضولا راثآ نم - ه

 : ىلامجالا ضعملا

 «ةمايقلا موي فرشو لضف ةمالعب مهصخي - ىلاعتو هناحبس - هللا نأب هتمأ يي يبلا رشبب
 «رونلاب مهلجرأو مهيديأو مههوجوألألتت قئالخلا سوؤر ىلع نوتأيف نوداني ثيح «ممألا نيب نم

 ءاغتبا ةفيرشلا ءاضعألا هذه ىلع هوررك يذلا ءوضولا يه و «ةميظعلا ةدابعلا هذه راثآ نم رثأ كلذو

 الا طلا ةدتحلا علم ا ناكف ؛ هباوثل اًبلطو ىلاعت هللا ةاضرم

 )١( هليجحتو : اًضيأ نيحيحصلا يفو «دمحأ ةياور هذه .
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 ناكم لاط املك هنأل ؛لعفيلف َةَرْعلا هذه ةلاطإ ىلع ردق نم : هاب ةريره وبأ لوقي مث

 . ءوضولا ءام غلب ام غلبت رونلا ةيلح نأل ؛ليجحتلاو ةرغلا تلاط وضعلا نم لسغلا

 : هرفلا ةلاطا ىف فالخلا ×

 . ءوضولل نيلجرلاو نيديلاو هجولا نم ضورفملا دح ةزواجم يف ءاملعلا فلتخا

 دح ردق يف مهنيب فالتخا ىلع «ثيدحلا اذهب المع ؛كلذ بابحتسا ىلإ روهمجلا بهذف

 خيش هراتخاو ؛ضرفلا لحم ةزواجم بابحتسا مدع ىلإ دمحأ نع ةياورو كلام بهذو . بحتسملا.

 : يتأي اب مهيأ اوديآو يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع انخيشو ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا

 ال انعم يذلا ثيدحلاو . ليلد ىلإ جاتحت ىوعد ةدابع اهنأ ىلع ضرفلا لحم ةزواجم - ١

 هدحو هل مه هو ةريره يبأ لمعو . ةمايقلا موي ءوضولا ءاضعأ رون ىلع لدي امنإو اهيلع لدي

 اوحجرف (خلإ ... عاطتسا نمف) : هلوق امأ . حجارلا ضراعملا عم همهف ىلإ راصي الو «ثيدحلا نم

 . ميم يبنلا مالك نم ال « هت ةريره يبأ مالك نم ةجردم اهنأ

 نوكيف ؛ةرغ ىمسي ال وهو سأرلا رعش ىلإ هجولا زواجتن نأ ىضتقال اذهب انملس ول - ۲

 . اًضقانتم

 لب «ضرفلا لحم هئوضوب زواجتو مهفلا اذه مهف هنأ ةباحصلا نم دحأ نع لقني مل - ٣

 . هلعفل سانلا بارغتسا ةيشخ رتتسي ناك هنأ هتثاَث ةريره يبأ نع لقن

 ىلإ نيديلاو هجولا لسغي هنأ الإ اوركذي مل هيَ يبنلا ءوضول نيفصاولا لك نإ - ٤

 يف لاقو . هئوضو نم ةرم لك يف لضافلا كرتيل ناك امو نيبعكلا ىلإ نيلجرلاو نيقفرملا

 ةباحصلا نم ثيدحلا اذه ىور نمم دحأ ةياور يف ةلمجلا هذه رأ مل ])١ / ۲۸١(: (حتفلا »

 . هذه ميعن ةياور ريغ هوم ةريره يبأ نع هاور نم الو ةرشع مهو

 كيلإو الوزن نآرقلا رخاوأ نم يهو نيبعكلاو نيقفرملاب ضرفلا لحم ددحت ةميركلا ةيآلا - ه

 ملسم» ل قايسلاو نيحيحصلا يف اجرخأ : لاق [حاورألا يداحإ هباتك يف ميقلا نبا مالك صن

 غلبي ىتح هدي دمي ناكف تالصلل ًاضوتي وهو هغ ةريره يبأ فلخ تنك : لاق مزاح يبأ نع

 کا رل ؟ انهه متنأ  خورف ينب اي : لاقف ؟ ءوضولا اذه ام ةريره ابأ اي :تلقف هطنإ

 دلوف «هدذع امو ةهلست رثكف «ليعامسإو قاحسإ دعب مالسلا هيلع ميهاربإ دلو نم ناک خور نأ اغلب :ثيللا لاق )۱(

 . هلع يرهزألا هاكح اذكه تالبلا طسو یف نيذلا مجعلا
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 غلبي ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت» : لوقي ياب يليلخ تعمس ءوضولا اذه تأضوت ام انهه

 . (ءوضولا

 هبحتسا نمو «ليجحتلا ليوطتو « هتلاطإو هلا لمع ناسا یر نشا جتحا دقو

 «نيبعكلاو نيقفرملاو هجولا لسغ ىلع ميا يبنلا رصتقا دقو «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ضعب

 . مهلوق دري اذهف '١”(ملظو ءاسأ دقف اذه ىلع داز نمف» : لاق مث

 .ناتياور دمحأ نع هيف دروو «ةنيدملا لهأ لوق وهو بحتسي ال هنأ حيحصلا نإف اذلو

 دضعلا يف ال «مصعملاو دعاسلا يف ةنيز نوكت امنإ ةيلحلا نإف ,ةلاطإلا ىلع لدي ال ثيدحلاو

O 

 ثيدحلا يف ةجردم ةدايزلا هذهف ««لعفيلف هترغ ليطي نأ مكنم عاطتسا نمف» : هلوق امأو

 .ظافحلا نم دحاو ريغ كلذ نيب « ميم يبنلا مالك نم ال هون ةريره يبأ مالك نم

 مكنم عاطتسا نم : هلوق يردأ الف : ميعن لاق «ثيدحلا اذه يف دمحأ مامإلا دنسم يفو

 حتفلاإ .هدنع نم هان ةريره وبأ هلاق ءيش وأ « شيب يبنلا مالك نم «لعفيلف هترغ ليطي نأ

 . )/ ۸٥

 نإف ما هللا لوسر مالك نم نوكت نأ نكمي ال ةظفللا هذه : لوقي '") انخيش ناكو
 الف سأرلا يف لخدت ذإ ؛ةنكمم ريغ هتلاطإو ءهجولا يف الإ نوكت الو ديلا يف نوكت اال ةرغلا

 . هللا همحر همالك ها . ةرغ كلت ىمست

 ةعيزخ نباوء«( 6٠ /۲ دمحأو “/١١( مقر )77/١ ٠١ یئاسنلاو )٤۲(. مقر هجام نباو «(17) مقر دواد وبأ هجرخأ (1)

 . نسح هدانسإو ورمع نب هللا دبع ثيدح نم ۷١( مقر ٤١ ص) ( ىقتنملا' يف دوراجلا نباو .(171) مقر ( هحيحصا يف

 . ىلاعت هللا همحر «يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا : هخيشب ينعي ()
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 ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب - ١
 ةف جيف ركب اك لس عرار هيف سولقلا هولا لوح تال يف ركن انآ "اذه

 باتك باوبأ نم اذهو ءاهنم زرحتلاو هماقم موقي امو ,رجحب نيجرخملا يف ساجنألا نم ةباطتسالا

 . اًقباس روكذملا ةراهطلا

 ه رشع يداح ا ثيدحلا س

 ا ينإ مهّللا» :لاق ءالخلا لحد اَذِإ ناک ا يبتلا نا ن كلام 37 سنا نع ۱

 . )۷٥([ مقر ملسمو «(۰)1۳۲۲ )۱٤۲( مقر يراخبلا] . «ٹئابضناو كنا

 نم ذاعتسا .ةئيبخ عمج :(«ثئابخلا)و - (ثيبخ) عمج : - ءابلاو ءاخلا مضب - ثبخلا

 . مهثانإو نيطايشلا ناركذ

 :تيدحلا بيرغ د:

 دعتساف نآرقلا تآرق اَذِإَف8 : ىلاعت هلوقك لوخدلا دارأ اذإ ينعي : ءالخلا لخد اذإ - ١

 يراخبلا حرص امكو . نآرقلا ةءارق تدرأ اذإف : ينعي !14 :لحنلا 4 ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب

 اذإ مع يبنلا ناك : لاق هين سنأ نع ىور ثيح اذهب !(141) مقر باب: (درفملا بدألا !١ يف

 . بابلا ثيدح ركذو ... : لاق ءالخلا لخدي نأ دارأ

 دصق نإف «ةجاحلا ءاضقل دعملاو دوصقملا ناكملا :انهو .يلاخلا ناكملا : دملاب : ءالخلا - ۲

 . 175١5 / 5) برعلا ناسلإ .لوخدلا ةدارإب لوخدلا ليوأت ىلإ ةجاح الف ؛هتجاح ءاضقل ءارحصك ءاضف

 روكذ هانعمو .فنصملا ركذ امك ءابلاو ءاخلا مضب طبض «ثبخلا : ثئابخلاو ثبخلا -*

 دق ثيح «عماج ىنعم وهو رشلا نوكي اذه ىلع هانعمو «ءابلا ناكسإب ةعامج هطبضو نيطايشلا

 . ماعلا ىنعملا اذه ةاعارم لئاقلل يغبنيف «ثئابخلا مهو هلهأو رشلا نم ذاعتسا

 : يلامجإلا ىنعملا *:
 يبنلا بدأ ثيدحلا اذه يف انل ركذي « مديني يبنلا ةمدخب فرشتملا هرن كلام نب سنأ

 هركذ عدي ال - هبر ىلإ هئاجتلا ةرثك نم - ميم هنأ وهو هتجاح ءاضق نيح ما

 ذاعتسا «هتجاح هيف يضقيس يذلا ناكملا لوخد دارأ اذإ مي وهف لاح ةيأ ىلع هب ةناعتسالاو

 نيطايشلا مهو ثئابخلا نم همصعي نأو «ةساجنلا هنم يذلا رشلا نم هيقي نأ هلا أجتلاو هللاب



 - مكي ىبنلا ناك اذإف . هتدابعو هنيد رمأ ملسملا ىلع اودسفي نأ لاح لك يف نولواحي نيذلا

 ذخأن نأو «دشأ انفوخ نوكي نأ انب ريدجف «هلهأو رشلا نم فاخي - ةيانعلاب فوفحملا وهو

 ارد نم اننيدل طايتخالاب

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 نولواحي نيذلا نيطايشلا نم نمأيل ؟ءالخلا لوخد ةدارإ دنع ءاعدلا اذه بابحتسا 1

 . هتالص داسفإ

 ىقتيل مهنم ذيعتسيف دبعلا ةالص دسفتل سجنتلا نوببسي مهنأ نيطايشلا ىذأ نم نإ - ۲

 ! ٠ مهرش
 نم زرحتلا مدع نأ حص دقف ؛ اهنم ةيجنملا بابسألا لمعو تاساجنلا بانتجا بوجو - ۴

 . قلا باذع بابسأ نم لوبلا

 92 2 وف وسم هللا EE E 57 سمس هه ر ا 2

 طئاغلا متيتأ اذإ» : ميم هللا لوسر لاق :لاق هتان يراصنألا بويأ يبأ نع 1۲

 طئاغب َةّلبقلا اولبقتست الف
 اك ر ع ريالا ھه اا 8 3 ف سا ھل وسو م

 . (اوبرغ وأ اوقرش نكلو اهوربدتست الو «لوب الو

 ءاهنع فرحننف «ةبعكلا وحن تينب دق ضيحارم اندجوف ماشلا انمدقف» : هن بويأ وبأ لاق

 .715(1) مقر ملسمو «745) مقر يراخبلا . ؟ىلاعت هللا رفغتسنو

 ١ ثتيدحلا بيرغ +

24 

 .هسفن ثدحلا نع هب اونكف ؛ةجاحلا ءاضقل هنوباتني ناكو «ضرألا نم نئمطملا : طئاغلا

 )١٠١ / ١54(1. برعلا ناسلإ

 .ةجاحلا ءاضق عضوم نع اًضيأ هب اونك دقو «لستغملا وهو :ضاحرم عمج : ضيحارملاو

 [875 ص سوماقلا]

 نمو ةنيدملا لهأل ةبسنلاب اذهو . برغملا وأ قرشملا وحن اوهجتا : اوبرغ وأ اوقرش نكلو

 : اوبرخ قا ارقر اذإ اهتوريدسم الو ةلبقلا نولو ال نم همس نق

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )۱١( .
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 ةبعكلا يهو «ةلبقلا اولبقتسي الآب ةجاحلا ءاضق بادآ نم ءيش ىلإ يي يبنلا دشري

 «سيدقتلاو ميركتلا عضومو «ةالصلا ةلبق اهنأل ؛ةجاحلا ءاضق لاح اهوربدتسي الو «ةفرشملا

 ءاهيلإ اهجوم سيل بيرغتلا وأ قيرشتلا ناك اذإ برغملا وأ قرشملا لبق اهنع اوفرحني نأ مهيلعو

 «قحلا وه يذلا ا يبنلا رمأل ًالوبق سانلا عرسأ خښ ةا ناك الو .ةنيدملا لهأ ةلبقك

 دق ةجاحلا ءاضقل ةدعملا ضيحارملا اهيف اودجو حتفلا رثإ ماشلا اومدق امل مهنأ :بويأ وبأ ركذ

 نولبقتسيف وهسلا مهنم عقي دق نكلو «ةلبقلا نع نوفرحني اوناكف ؛ةبعكلا ىلإ ةهجتم تينب

 . اوهس مهنم ردب امع نارفغلا هللا اولأسو ءاهنع اوفرحنا اونطف اذإف «ةبعكلا

 :تيدحلا نم دخوب ام

 . ةجاحلا ءاضق لاح اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا نع يهّنلا - ١

 . لاحلا كلت ىف ةلبقلا نع فارحنالاب رمألا - ؟

 : لصألا وه اذهو «ةمألا عيمجل ةماع نكت ار عراشلا رماوأ نإ - ۳

 وه (اوبرغ وأ اوقرش نكلو) : هلوق نإف «رمألا اذه اهنمو ؛ةمألا ضعبل ةصاخ نوكت دقو

 : ةلبقلا نولبقتسي ال ءاوبرغ وأ اوقرش اذإ نمم «مهتهج يف وه نمو ةنيدملا لهأل ةبسنلاب رمأ

 ىتأ اذإ» :عوفرم ثيدح يف ءاج دقف .اهمارتحاو ةفرشملا ةبعكلا ميظعت كلذ يف ةمكحلا - ٤

 ا او تاو يامال يااارارل محا

 لاح يف ناسللاب هللا ركذ نأل ؛يناسللا ال يبلقلا رافغتسالا : انه رافغتسالاب دارملا - ه

 . عونمم ةجاحلا ءاضقو ةروعلا فشك

2000 

 »ه رشع ثلانلا ثيدح ا و

 ك لا دقي ا ولا

 نبا ةملس نع « حلاص نب ةعمز نع « بهو نباو قازرلا دبع قيرط نم )١ / ٥۷( «ننسل» يف ينطقرادلا هجرخأ )١(

 ثيدح وهو ٠ غارفلا دعب ركذلاو «راجحأ ةثالثب ةباطتسالا ةدايز هيفو «ًالسرم «سوواط نع سوواط نباو . مارهو

 . VD) مقر عماجلا فيعضإ: رظنا . فيعض

 . (تدعص) يأ : : فاقلا رسكب : تيقر 2
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 : يلامجإلا ىفعملا :
 يبنلا ىأرف ٠ ياب يبنلا جوز ةصفح هتخأ تيب ىلإ اًموي ءاج هنأ : هيي رمع نبا 0

 . ةلبقلا ربدتسمو ماشلا وحن هجتم وهو هتجاح يضقي 2

 : نيثيدحلا نيد قيفوتلاو ءاملعلا فالتخا

 ميرحتلا ىلإ بهذف :ةجاحلا ءاضق يف اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 مزح نبا لوقلا اذه رصنو يروثلاو يعخنلاو كهاجمو هبويأ وبأ ثيدحلا يوار ًقلطم

 نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو ٩۹ “14۳ / 1 يما يوارخألا نم هاوس لطبأو

 بيذهت »و !١ / 1١7١ اداعملا داز» هيباتك يف لاوقألا نم ه هريغ درو هاوقو ميقلا نباو ةيميت

 نع قلطملا يهنلا يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألاب اوجتحاو !نوعلا عم ١ / ۲۹ - ۴١ «نتسلا

 ںیبزلا نب ةورع :اًقلطم هزاوج ىلإ بهذو نعم يذلا اذه يون بويأ يبأ ثيدح اهنمو هكلذ

 بهذو انعم يذلا غيظ رمع نبا ثيدح اهنم هثيداحأب نيجتحم يرهاظلا دوادو ةعيبرو
 غش رمع نب هللا دبع نع يورم وهو قاحسإو « دمحأو ناشار هكلام :ةمئألا

 . هوحنو ءانبلا يف هنوحيبيو ءاضفلا يف هنومرحيف كلذ يف ليصفتلا ىلإ :يبعشلاو
 .  ةحضاولا ةحيحصلا ةيعرشلا ةلدألا هيف عمتجت يذلا قحلا بهذملا وه اذهو

 ع

 قرطت عم قافتالاب لعفلا ىلع مدقم لوقلاو لعف رمع نبا ثيدحو لوق بويأ يبأ ثيدح نأ وهو كلذ فالخ انل رهظ مث )١(
 يف فالخلا ركذ امدعب ديعلا قيقد نبا لاق لامتحالا لبقي ال ماع حيرصف بويأ يبأ ثيدح امأ سع نبا ثيدحل لامتحالا

 لعفلا اذه ةيؤر نإ :لوقي نأ هل هی يا لالا 111 يسع حاول ع امهدحأ :نيرمأ ىلع انهه هبنن نحنو ةلأسملا
 لعفلا اذه ىلع بترتي ناك ولف دحأ ةيؤرل ضرعتي ةلاحلا هذه ىلع مي كلي لوسرلا الو نسمع نبا هدصقي مل اًيقافتا اًرمأ ناك
 مقي مل املف ههئايب نم دب ال ةمألل ةماعلا ماكحألا نإف لعفلا دوجو ىلع ةلالدلا وأ لوقلاب هراهظإب مهل هنببل ةمألل ماع مكح
 مدعو خاب هب صوصخلا ىلع كلذ لد ديب لوسرلا دصق مدعو قافتالا قيرط ىلع رمع نبا نم ةيؤرلا هذه تناكو كلذ
 روصلا ضعب يف هريغ هضراعو ةلالدلا ماع ناك اذإ ثيدحلا نإ :يناثلا هيبنتلا . ثحب كلذ دعب هيفو ةمألا قح يف مومعلا

 ىضتقم ىلع ماعلا ثيدحلا ىقبيو ةرورضلا رادقم ىلع مومعلا ىضتقم ةفلاخم يف رصتقن نأ بجاولاف صيصختلا اندرأو

 نبا ثيدحو صاخلا ليلدلا اهيف درو يتلا ةصوصخملا ةروصلا كلت ادع اميف هل ضراعم ال ذإ ؛روصلا نم ىقبي اميف همومع
 يبأ ثيدح نيبو هنيب ةضراعملاف طقف رابدتسالا يف درو امنإو ناينبلا يف اعم رابدتسالاو لابقتسالا زاوج ىلع لدي مل رمع
 نم عنملا يف بويأ يبأ ثيدح ىضتق لمعي نأ يغسنيف هيف هل ضراعم ال لابقتسالا ىقبيف نابدتسالا يف يه امنإ بويأ
 . ةيقب هثحبلو ها لاؤسلا اذه هيلعو ناينبلا يف اعم رابدتسالاو لابقتسالا اوزاجأ مهنكل لّقلطم لابقتسالا

 ثيدحلا لهأ نم ريثكو ةفئاطو باحصألا . «اضفلاو ناينبلا نيب قرف ال » :هللا همحر خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لاقو
 ةلدألا مومعل ءاضفلاو ناينبلا نيب قرف ال هنأ ةلأسملا يف قيقحتلا نكلو هريغو رمع نبا ثيدح نيب اعمج ناينبلا يف ام اونثتسا
 هيف سيلو رابدتسالا هيف معن قالطإلا اذه قلطي نأ حلصي الف رمع نبا ثيدح امأ ءاًئيش نئتست مل يتلا ةقلطملا ةريثكلا
 :ليق ءاضفلا يف هعنمو ناينبلا يف هزاوجب نولوقت :ليق اذإف نابدتسالا الإ يقب ام ةضراعملا نم ءيش امهنيب سيلف كلابقتسالا
 لعف نم ناك ام فالخب دحأ نود دحأ قح يف سيل ؛عيرشتلا ممعم لوقلاو لوق هوحنو بويأ يبأ ثيدح يف امو لعف اذه

 فرحنأف :لقي ملو هللا رغتسنو اهنع فرحننف :بويأ يبأ لوق اذه ىلع لدي امو صاصتخالا لمتحي هنإف هسفن مو يبنلا
 نأو مئالم ريغ ثيداحألا نيب عمجلا نأ حضني مدقت امو :تلق . ها ننسلا ىلع هيشاوح يف ميسقلا نبا كلذ طسب دقو
 . ملعأ هللاو ءاضفلاو نايئبلا يف اًقلطم رابدتسالاو لابقتسالا ميرحت وه هيف كش ال يذلا باوصلا



 ليصفتلاو . كلذك اًقلطم ةحابإلاو « ثيداحألا نم بناجب لمعلا لطبي « اًقلطم ميرحتلا نإف

 بجو « صوصنلا نيب عمجلا نكمأ امهم هنإف ؛ قحلا وه اذهو ءاهلك اهلمعيو «ةلدألا نيب عمجي

 ال ةهاركلاب لوقلا وهو «ةوق اذه نع لقي ال عبار لوق كانهو «ءيش لك لبق هيلإ ريصملا

 يهنلا لمحب ثيداحألا نيب قيفوتلا نم دب ال :۲۲۹ / ١ ةدعلا يفإ يناعنصلا لاق « ميرحتلا

 هلعف هتدارإ ةنيرق نأ الإ يهنلا لصأل اًقالخ ناك نإو - اذهو «ميرحتلا ال ةهاركلا ىلع -

 دقو يدنع برقألا وه اذه ىلع بابلا ثيداحأ لمحو . زاوجلا نايبو عيرشتلل هفالخب مدي

 . بابلا ثيداحأ ضراعت لوزي اذهبو ؛ ةعامج هيلإ بهذ

 ٠ يف ةيهانلا ثيداحألل ٌءاَقتا ؛ اًضيأ ءانبلا يف ةلبقلا نع فارحنالا يغبني لك ىلعو : تلق

 . نوققحملا ءالؤه هرصن يذلا يوقلا فالخلا نم هيف الو «كلذ

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - ناينبلا يف هنأب ديفيو « ةجاحلا ءاضق دنع: ةبعكلا رابدتسا زاوج :

 . ههرك نمل اًقالخ ةجاحلا ءاضق دنع سدقملا تيب لابقتسا زاوج - ۲

 171 رشع عبارلا ثيدح ا س

 لمحأق ءالخلا لخدي ا ا لور ناك لاق هنآ قاف كلام نب سّنأ نع

 مقر ملسمو «(5١1؟) مقر يراخبلا| . ءاّلاب 1 ه نم وادا
 ما س

 :+ يق ٌةَرَتَعو ءام نم ٌةَواَدِإ يوحَن مالغو انآ

(۷۱( . 

 . ةريغصلا ةبرحلا : ةزنعلا

 يف يل براقم وه ينعي : يوحنا و « غلبي ىتح زيمملا وه :مالغلا - يوحن مالغو - ١

 . نسلا

 برعلا ناسلإ . ءاملل لعجي دلجلا نم ريغصلا ءانإلا يه :ةزمهلا رسكب - ءام نم ةوادإ - ؟

(9/ 0۰۰ . 

 . )٩ / ٤١٤(( برعلا ناسلإ . نانس اهل حمرلا نم رصقأ اصع : ةزتعلا - ۳
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 ءاضق عضوم لخدي امنيح يَ يبنلا نأ هات كلام نب سنأ مكرم يبنلا مداخ ركذي
 ؛ريغص دلج يف ءام وهو «ىذأألا هب عطقي يذلا هروهطب هعم مالغو وه ءيجي ناك ةجاحلا

 يف اهزرغي ةديدح اهفرط يف ةريصق اصع وهو «سانلا رظن نع هب رتتسي امب نايتأي كلذكو

 . نيراملا رظن نم هيقي اًئيش اهيلع لعجيو ضرألا
 ١ ثيدحلا نم دخوب ام ×

 نأل ؛ةراجحلا ىلع راصتقالا نم لضفأ وهو ءاجنتسالا ىف ءاملا ىلع راصتقالا زاوج ١-

 لصحيل ءاملا اهعبتي مث ةةراجحلا مدقيف ءاملاو ةراجحلا نب نا :لضفألاو «ىقنأ ءاملا

 هيلع يذلاف :[(157 / ۳) ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق . لماكلا ءاقنإلا

 نأ لضفألا نأ راصمألا ةمئأ نم ىوتفلا لهأ هيلع عمجأو فلخلاو فلسلا ةعامج

 هديب اهترشابم لقتو ةساجنلا فختل ًالوأ رجحلا لمعتسيف ةراجحلاو ءاملا نيب عمجي
 ءاوس ءاش امهيأ ىلع راصتقالا زاج امهدحأ ىلع راصتقالا دارأ نإف كاملا لمعتسي مث

 . رجحلا نم لضفأ ءاملاف امهدحأ ىلع رصتقا نإف هدجي مل وأ رخآلا دجو

 .ثولتيف مايقلا ىلإ هجوحي الئل ؛ةجاحلا ءاضق دنع هروهطب ملسملا دادعتسا - 7

 يف ةزنعلا زكري ناكف . مرحم ةروعلا ىلإ رظنلا نأل ؛دحأ ا ۳

 . رتاسلا بوثلا اهيلع بصنيو ضرألا
 .ارارحأ اوناك نإو «راغصلا مادختسا زاوج - <
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 71 E ثيدح ا س

 الل لاق هدي يبتلا أ لف يراَصنالا يعبر نب راحل ا ةداَتَق یبا نع ١51

 يا ل و لا ا ا

 . 150) مقر ملسم «154) مقر يراخبلا] .«ءانإلا
 : ىلامجإلا ىنعملا ×

 يتلا «ةنيمثلا دئاوفلاو ةيلاغلا حئاصنلا نم «لمج ثالث ىلع فيرشلا ثيدحلا اذه لمتشي
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 لاح هركذ سمي آلآ : ةيناشلاو ىلوألاف . ضارمألاو رارضألاو راذقألا هبنجتو «ناسنإلا بذهت

 ا ا يس و رولا وا لبقلا ني ةسادتلا نوال دلو

 ترشاب مث «تثولتو تاساجنلا ترشاب اذإف . برشلاو لكألاك اهيف بوغرملا ءايشألا ةرشابمو

 + ةيفخلا نضارمالا نم اش اهعم “تلمح اعوو هتهرك كلذ ريغو ةحفاصملاو «بارشلاو ماعطلا

 «ةريثكلا رارضألا نم كلذ يف امل ؛هنم برشي يذلا ءانإلا يف نشتلا نع هلا: ةثلاثلاو

 ءاملا ثولت يتلا ضارمألا ضعب هفنأ نم جرخي دق هنأ امك «هدعب براشلل ههيركت اهنم يتلا

 . اًضيرم سفنتملا براشلا ناك اذإ «ىوُدَعلا هعم لقتنتف

 ٠ هنم جرخيو ءاملا سفنلا لخدي امنيح « براشلا ىلع ررض برشلا لاح سفنتلا نم لصحي دقو

 ٠ داسفلاو ررضلا هيف امع الإ ىهني الو «حالصلاو ريخلا هيف امب الإ رمأي ال عراشلاو

 : ءاملعلا فالتخا دع

 ؟ ةهاركلل وأ «ميرحتلل يهنلا له : ءاملعلا فلتخا

 . ثيدحلا رهاظب اًدخأ ؟ميرحتلا ىلإ ةيرهاظلا بهذف

 ٠ ةيبيدأت هاون اهنأ ىلع «ةهاركلا ىلإ روهمجلا بهذو

 :تيدحلا نم دخوب ام دع

 ١ - لوبلا لاح ىنميلاب ركذلا سم نع ىهنلا ٠

 . ىنميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا - ۲

 ٠ ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلا - ۳

 ٠ راسيلاب نكيلف اهترشابم ىلإ رطضا اذإف «ةرذقلا ءايشألا بانتجا - <

 ٠ راسيلا ىلع اهلضفو نيميلا فرش نايب - ه

 ررض اهثيولت نم لصحي يتلا تابورشملاو تالوكأملا اميس ال «ةماع ةفاظنلاب ءانتعالا - 5

 ٠ ةحصلا يف

 نا لك د مارك ا يشن دع
262 
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 م رشع سداسلا ثيدح ا ه
 ا انها :لاَقَف قرش يلا لاق غب سابع نب هللا دبع نع +1١17

 . (ةميمّتلاب يشي َناَكف رخآلا امو لولا نم رسي ال ناك امهدحأ امأ « ريبك يف ناَبَدَعب

 ر س ر

 تلم ملل « هلا لور اب :اولاَقَق ةدحاَو ربق لك يف َرَرَعَف ؛ ا هني دعا
 . [(۲۹۲) مقر ملسمو «(۲۱۸) مقر يراخبلا| ٠ اب ملام امهْنع فنی هّلعلا :لاق ؟اذه

 ٠ تددحلا بيرغ

 ١ - هيف لاخلا ىلع لحملا مسا قالطإ نم .امهيف نم بذعي ءدارملا -نابذعيل امهنإ ٠

 نباإ ىربتسي اال :يورو . هلوب نم هيقت ةرتس لعجي ال يأ «نيئاتب :لوبلا نم رتتسي ال - ؟

 . 170(1 مقر 5١ 250 ص) ؟ىقتنملا يف دوراجلا نباو «(5 مقر )١ / ١57 فنصملا يف ةبيش يبأ

 . رارضإلا دصقب ريغلا مالك لقني :ةميمنلاب يشمي - ۴

 ٤ - فعس هيف سيل يذلا لخنلا بيسع : ةديرج ذخأف .

 . سرغ : يأ ٠ نيسلاب ؟ملسم هاورو «يازلاب :زرغف - ه

 حيحص دانسإب تبث «سأرلا ءازإب ناك سرغلا عضومو : دوعسم وبأ لاق

 ١ ىلامجإلا ىنعملا *

 ىد اع هلأ لار هنادي نأ تك نور اا ج وا یا نم

 بذعي نيربقلا نيذه يبحاص نإف ءاًقيوختو «هتمأل اريذحت ؟كلذب هباحصأ ربخأف نابذعي امهيف نم
 . كلذل هللا هقفو نمل «هنع داعتبالاو هكرت ريسي بنذب امهنم لك

 انوا باجمل يلا LS "ا لا جاع هادي نهال تنور درت دل هل اكبام

 «سانلا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ببست يتلا ةميمنلاب سانلا نيب ىعسي ناطيش رخآلاو ناو نك

 مالك هيلإ لقنيف كاذ ىلإ يتأيو كاذ مالك هيلإ لقنيف اذه ىلإ يتأي ٠ ءاقدصألاو براقألا اميس الو

 ٠ ماصخلاو ةعيطقلا امهنيب دلويف ؟اذه

00 

 دانسإب تبث هنإ :لاقو «ربقلا سأر دنع ناك كلذ نأ يڻراحل ا نيدلا دعس دافأو ' ( ۵٥ / ١)؟حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(

 نم ديمح نب دبع دنسم يف هتدجو مث ؛هظفل انمدق دقو ؛نابح نبا دنع هت ةريره يبأ ثيدح ىلإ ريشي هنأكو « حيحص
 ىور دقو 37 / )١ رخآ عضوم يف لاق مث ءاحيرص سابع نبا ثيدح يف شمعألا نع دايز نب دحاولا دبع قيرط
 لعجف «نيتديرجب ينوتئا» :لاقف «هيلع فقوف ربقب رم ا هنأ ةريره يبا ثيدح نم !هحيحص١ يف نابح نبا
 . «ةعطق امهنم دحاو لك سأر دنع زرغ مث ظفلب ديمح نب دبع ةياورو ««هيلجر دنع ىرخألاو هسأر دنع امهادحإ
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 ميركلا نكلو . تامصاخملاو تاعزانملا عطقو سانلا نيب ةفلألاو ةبحملاب ءاج امنإ مالسإلاو

 ربق لك ىلع زرغو «نيفصن اهقشف «ةبطر لخن ةديرج ذخأف «ةفأرلاو ةقفشلا امهيلع هتكردأ ميحرلا
 ففخي هللا لعل» : لاقف مهيلع بيرغلا لمعلا اذه نع شياب يبنلا ةباحصلا لأسف . ةدحاو

 . «ناتديرجلا ناتاه سبيت مل ام .باذعلا نم هيف امه ام امهنع

 : ءاملعلا فالتخا د:

 ةديرجلا عضو بابحتسا ىلإ مهضعب بهذف : ربقلا ىلع ةديرجلا عضو يف ءاملعلا فلتخا

 «ةموهفم ءالؤه دنع ةلعلاو اًماع اعيرشت و يبنلا نم لعفلا اذه اولعج مهنأل ؛ربقلا ىلع

 روتي ام حيبستلا اذه نم هلاني هلعلف . ةبطر تماد ام ربقلا بحاص دنع حّبست*ةديرجلا نأ يهو

 «ليلد ىلإ جاتحي وهو «ةدابع عرش هنأل ؛كلذ ةيعورشم مدع ىلإ مهضعب بهذو . هربق هيلع

 . هتبثي ام عرشلا يف سيلو

 0 0 يبنلا اهلعفي مل اذلو ؛ةلوهجم اهتمكح «نيع ةيضقف هذه امأ

 هنأ نم ها ها بيصحلا نب ةديرب نع يور ام الإ ,دحأ هباحصأ نم هلعفي مل كلذكو . نيربقلا

 ىلاعت هللاو ءسبايلا نود بطرلاب صتخي الف « «حيبستلا امأ . نيتديرج هربق ىلع لعجي نأ ىصوأ

 . ٤٤[ :ءارسإلا ةروسإ (هدمحب حّبسي الإ ءيش نم نإو 8: لوقي

 لثمب صتخت : لوقنف «بطرلا ديرجلا حيبست يهو «ةلوقعم ةمكحلا نأ انضرف ول : اولاق مث

 لاق ءامهباذع نم هل فشكلا يهو «نيربقلا نيذه دنع ميم يبنلل تلصح يتلا لاحلا هذه

 انأل ؛سايقلا متي الف «نابذعيل» :هلوق وهو بيغم رمأب ربقلا ىلع امهزرغ للع : ضايع يضاقلا

 ١ - ةمألا رثكأ بهذم وهو رابخألا هب ترهتشا امك ربقلا باذع تابثإ .

 ءاهنم ءاربتسالا بجاولاف «باذعلا اذه يف ببس تاساجنلا نم ءاربتسالا مدع - ؟

 ش .ةيصوصخ ربقلا باذع ىلإ ةبسنلاب لوبلل نأ ىلع لدي ثيدحلاف

 . (لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ) وهو 7"2 ةميزخ نباو  مكاحلا هاور ام كلذ دكؤيو

 «هاجرخي ملو ةلع هل فرعأ الو «نيخيشلا طرش ىلع ترهل ثيدح اذه : (۱۸۳ / )١ («كردتسملا» يف مكاحلا لاق )١(

 . . «ةماع» ظفلب يظن سابع نبا ثيدح نم ادهاش هل ركذو «يبهذلا هرقأو

 . (۳۸۹ ۰ ۳۸۸ ۳۲۹ / 5) دمحأ هجرخأو :تلق . (۳۸۲ / )١ ( حتفلا» يف ظفاحلا هيلإ هازع (۲)
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 . دانسإلا حيحص وهو : 118 / )١ حتفلاإ رجح نبا لاق

 . ربقلا باذع بابسأ نم اهنأو سانلا نيب ةميمنلا ميرحت - ۳

 ٤ - مهنع رشلا داعبإ ىلع هصرحو هباحصأب ميم يبنلا ةمحر .

 . دوصقم هلعلو «نيربقلا يبحاص يمساب حرصي مل هنإف .بويعلاو بونذلا ىلع رتسلا - 5

 ةميمنلا كرت نإف ءامهيلع هكرت ريبك بنذ ببسب يأ اريبك يف نابذعي ام» : هلوق - 5
 ىلع بترتي امل ؛امهباذع ربك دقو . ةقاشلا ةبعصلا رومألا نم اسيل لوبلا نم زرحتلاو
 . دسافملا نم امهيتلعف

 ۰ ١ ةدئاش +

 ةيلاملا وأ ةيندبلا هتبرق باوث يحلا لعجي امنيح يحلا لمعب تيملا عافتنا يف ءاملعلا فلتخا

 ةيميت نبا امأ . هيف ةدراولا صوصنلل ريخ لك هيلإ لصي تيملا : دمحأ مامإلا لاقف «تيملا ىلإ

 نكي مل هنأ : يناثلاو «ةمئألا قافتاب كلذب عفتني هنأ : امهدحأ : نالوق كلذ يف هنع لقن دقف

 جهن عابتاو «نيملسملا ىتومل كلذ اودهي نأ اًعوطت تابرقلا ىدحإ اولعف اذإ فلسلا ةداع نم

 اهيفف برقا رئاس قوحل امأ .. ةبرق ةيأ هل بهوت نأ حصي تيملا : يناعنصلا لاقو «ىلوأ فلسلا
 هلهأ لاوحأب تيملا ةفرعمب تضافتسا دق رابخألا نأ ةيميت نبا ركذو . اهقوحل قحلاو فالخ

 . حيبقلل هنزحو اهنم راسلاب هرورسو ايندلا يف هباحصأو

220 



DOOD OBOE 9 k=مالعلا ريسبت 220 > 23: 23 20: 23: 120 22: 2: 02:  

E ۲ 

 دوعلاب نانسألا كلد وه يذلا لعفللو «هب هوست يذلا دوعلل سا كيلا مكب  كاؤسلا

 ٤۳۸(( ٠ / 5) برعلا ناسلإ ٠ باوثلا لصحيو مفلا رهطيلو «خاسوألاو ةرفصلا بهذتل ؟هوحن وأ

 اهيف بغرملا ةراهطلا نمو ءوضولا ننس نم هنأ انه هركذ ةبسانم

 لا توفي ام دئاوفلا نم هيفو . مدقتملا «ةراهطلا باتك باوبأ دحأ وهف

 ا يبنلا عابتاو «باوثلا ليصحتو «مفلا بيطو «ةهيركلا ةحئارلا عطقو «ةحصلاو

 0 ثيدحلا / ص

 يدا هلاک ت سل ل اھ ا

 يتمأ ىَلَع قشأ نأ © الو اق اق مي يبنلا نع هلن ةريره ىبأ نع 11

 E و مقا قا

 ٠ (205) مقر ملسمو « (4417) مقر يراخبلا ٠ هيلع قفتم . (ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل

 : ىلامجإلا ىنعملا <

 رتب تابلت ركب ا Es هتبحمو يع يبنلا حصن لامك نم

 «كاوسلا دئاوف ةرثك نم ملع امل ثج و وهف ٠ كوستلا ىلع مهثح نأ ةداعسلا لامك اولانيل عفنلاب

 7 هتمحرو هتقفش لامكل - نكلو . ةالص لك دنع هب هتمأ مزلي داك ؟ًالجآو ًالجاع هتعفنم رثأو

 اقافشإو !و اقوخ مهيلع هضرف نم عنتماف ؛اومثابف «هب اوموقي الف ؛مهيلع ىلاعت هللا هضرفي نأ فاح

 .هيلع مهضحو هيف مهبَعر اذه عمو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - باوثلا يف تابجاولا ةجرد هب غلب يذلا ؛هلضفو كاوسلا بابحتسا ٠

 لك يف نورومأم انآ رسلا : ديعلا قيقد نبا لاق «ةالصلا دنع كاوسلا ةيعورشم دكأت - ۲

 اراهظإ ةفاظنو لامك ةلاح يف نوكن نأ لجو زع هللا ىلإ برقتلا لاوحأ ده لا

 ةهيركلا ةحئارلاب ىذأتي هنإف ؟كّلَكاب قلعتي رمألا كلذ نإ : ليق دقو ةدابعلا '”فرشل

 مقرإ ملسم هجرخأ امل نيروكذملا نيرمألا عومجم رسلا نأ دعبي الو :  يناعنصلا لاق
 نبرقي الف «ثاركلا وأ لصبلا وأ موثلا لكأ نم» هين هلل رباج ثيدح نم 1034 4

 . (مدآ ونب هب ىذأتي ام ىذأتت ةكئالملا نإف اندجسم

٠ 
 ارمأ مهترمأل “ قشأ نأ ةفاخم الول يأ ٠كتمركأل ديز الول :وحن لوألا دوجول يناثلا عانتما ديفت ؟الول»

)١( 
 )۲( ؟يرابلا حتف" : رظنا )۲ / 41307( ٠

  (۳؟مالسلا لبس (1 / 0۹) .



 . كاوسلا امهعم لمعتسملا ةالصلاو ءوضولا لضف - *

 ٤ - هب مايقلا يف ةقشملا ةفاخم الإ كاوسلا ضرف نم عنمي مل هنأ .

 . مهيلع هفوخو «هتمأب مم يبنلا ةقفش لامك - ه

 و الواي يصل 07 ا نعت

 . حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد نأ - ۷

 ام عم ةمألا ىلع كاوسلا ضرف كرت ميكحلا عراشلا نإف « ادج ةعفان ةيمومع ةدعاق هذهو
 ريبك داسف مهيلع لصحبيف هب اوموقي الف مهيلع هللا هضرفي نأ ةيشخ ؛ ةميظعلا حلاصملا نم هيف
 ةا تارا

 س رشع نماثلا ثيدح ا اه

 يللا نم ماق اإ يَ هللا لوس ناك :َلاَق هل ناَمّيلا نب ةقيذح نع
 . 10960) مقر ملسمو ء(١١١۱) ء(٩۸۸) مقر يراخبلا]. كاوسلاب هاف ر

 . هلسغ اذإ : هص ومي هصامو « هصوشي هصاش : لاقي« كلديو لسغي هانعم : فلؤملا لاق

 + ىلامجإلا ىنعملا *:

 ليوطلا ليللا مون نم ماق اذإ ناك « ةهيركلا ةحئارلل هتهاركو ةفاظنلل ميم يبنلا ةبحم نم
 ةبلاغم دعب طشنيلو « ةحئارلا عطقيل ؛ كاوسلاب ميا هنانسأ كلد « مفلا ةحئار ريغت ةنظم وه يذلا
 . طيشنتلاو هيبنتلا اًضيأ كاوسلا صئاصخ نم نأل ؛ مايقلا ىلع مونلا

 :تددحلا نم دخوب ام +

 ‹مفلا ةحئار ريغتل ضتقم مونلا نأ هتلعو . ليللا مون دعب كاوسلا ةيعورشم دكأت - ١

 . ريغت لك دنع نسي هنإف اذهلو ؛ ةيفيظنت ةلآ وه كاوسلاو

 . قباسلا ىنعملا نم اًدخأ مفلل هيرك ريغت لك دنع كاوسلا ةيعورشم دكأت - ۲

 . ةيماسلا بادآلا نمو« ميني يبنلا ةنس نم اهنأو « مومعلا هجو ىلع ةفاظنلا ةيعورشم - ۴

 دا ةو نس وردلا نل ظفلب اعوفرم هوب ةريره يبأ نع () مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلل )١(

 . «ةحلدلا نم ءيشو ةحورلاو ةودغلاب اونيعتساو اورشبأو ءاوبراقو اوددسف «هبلغ الإ دحأ نيدلا

 : ضرع كاوسلاب نانسألا كلد: صوشلاو« ةلمهملا ةمجعملا نيشلا مضو ءايلا حتفب صوشإا : هلوق (۲)
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 ىبلا غ 84 دصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع لحد :تَلاَق شل لف ةشئاع نع |1١15

 هللا لوسر هداف - هب نسي بطر لاوس ٍنمحرل دبع عمو - يردص ىلإ هتدنسم انو تت

 ووه رر يو و هر ر 5

 هب نتساف تيم يِبنلا ىلإ ةتعفد مث اهتبيطو هتضفنو هتمضقف كاوسلا تذخأف 8 و

 هس ص
 چا رار

هللا لوسر عرق نأ ادع اَمَق « هنم َنَسَحأ اًئاتتسا نسا ی هللا لوس ر تیر امف
 عقر هع 

 يتنقاح نيب تام كرش تنكر ىق مث ءائالث «ىّلْعألا قيفرلا يف» "لاق مث ةعَبصإ وأ هدي

 را ا تفرق هيلإ رظني هتیآرف :ظفل يفو < r ) مقر يراخبلا| ٠ يتتقاذو

 يار و هور

 ٠ 4444(1) مقر يراخببلاإ ٠ مَحَن نأ هسأرب راشاف كل هذخا تلف

 . [ملسم دنع ىنعملا اذهب ثيدحلا سيلإ ٠ هوحن املسم) لو «يراخبلا ظفل اذه

 ا

 ١- اهددحي هنأك اهنانسأ ىلع كاوسلا رمي ر : هب نتسي .

 ٠ هلاطأو هرصب هيلإ دم «لادلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا فيفختب - هدبأف -؟

 !(505 / )١ ةياهنلاإ قتاعلا لبحو نيتوقرتلا نيب ام :(ةنقاحلا ) : يتنقاذو يتنقاح نيب -*

 ١57(1. / ؟) ةياهنلا| ١ ىلعألا موقلحلا فرط (ةنقاذلا )و

 ]0717 / ©) ةياهنلا] ريثألا نبا هطبض اذك ةمجعلملا داضلا رسكو فاقلا حتفب - هتمضقف ٤“

 ٠ هلك مفلاب ؟مصخل او نانسألا فارطأب (مضقلا” و . نيليل ؛ اهنانسأب هتغضم يأ هريغو

 : ىلامجإلا ىفعملا +
 نأ كلذو e م o لا ينم نو دلل نيف هن ظرف ةشئاع ركذت

 عزنلا لاح يف تت يء يبنلا ىلع لخد - عشت ةشئاع اخأ < رک یا نب قمحرلاذنبع

 ٠ هنانسأ هب كلدي بطر كاوس هعمو

 «عزتلاو ضرملا نم هيف وه ام هنع هلغشي مل نمحرلا دبع عم كاوسلا سي يبنلا ىأر املف
 ءهاهيخأ نم كاوسلا تذخأف هل عش ةشئاع تنطفف ؟هيف بغارلاك هرصب هيلإ ّدمف هل هتبحم نم

 ؛ كَم يبنلا هتلوان مث هتبيطو هتفظنو اديدج اًسأر هل تضقنو ؛ضوقنملا كاوسلا سأر تّصقو

 3 ا هك ربت و ییا ا هاو نيك ف ٠ هب كاتساف

 - ةطبتغم اعطت ةشئاع تناكف ؟ يلم يفوت مث ؛ىلاعت هبر ىلإ ةلقنلا راتخيو ؛ىلاعت هللا دَّحوُي

 ٠ اهردص يف هسأرو يفوت ی هنأب - كلذ اهل قحو



 وت وع . OE O O O O A O E هج OD O <25 ماچ لإ ل وع رش

 :ثيدحلا نم دخوب ام +

 طرا كاوسلاب كامسالا - 4

 : هفيظنتو هريهطت دعب ريغلا كاوسب كايتسالا ب

 . ةلالدلاو ةراشإلا نم مهفي امب لمعلا - 5

 e معنأ نيذلا» معينا ءاسنلا ةروس يف مهيلإ راشملا مه :ىلعألا قيفرلا - ه
 159 :ءاسنلا/ € نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا

 « نورشعلا ثيدح ا ه
 ا وقف ا ا هے
 يف كاوسب نتسي هتاجوف يع ا يلا تا لاق هی هور يرعشألا ا

 يو هت رے رر و

 . )٠٥٤([ مقر ملسمو )۲٤٤( مقر يراخبلا] ٠ عوهتي هناك هيف يف كاوسلاو يا عأ لرد رولا 0

 ١ تيدحلا بيرغ +

 د تت ر ا ا ر ا معي تعأ عا >3
 ٠ ةرمه

 . توصب ؤيقتلا :عوهتلا - عوهتي هنأك - ۲
 : ىلامجإلا ىفعملا +:

 نأل پو كاوسب كاتسي وهو ( مع يبنلا ىلإ ءاج هنأ : هنت يرعشألا ىسوم وبأ ركذي

 تج كوستا يف غلابو هناسل ىلع كاوسلا لعج دقو «يذؤيف فلا يف تتفتي الف «لمكأ هءاقنإ

 :تيدحلا نم دخوب ام د

  >1١تايرالاو فالامر او ف وزا درا ةيعورشم +
 .ءاقنإلا لامك ةغلابملا يف نأل ؟ كوستلا يف ةغلابملا ةيعورشم - ١

 . نايحألا ضعب يف «هناسل يف كاوسلا لمعتسي نأ - ۳

 ذكو < ةفصلا ركذي ملو .ها ٠ هناسل ىلع كاوسلا فرطو مّ يبنلا ىلع تلخد :ملسم ظفلو « يراخبلا ظفل اذه )١(
 . ؟نيحيحصلا نيب ب عمجلا ' هباتك يف قحلا دبع هررح



 لدب امهيلع حسملا نأل ؛ نيفخلا ىلع حسملا ةيعورشم ةلدأ نم ءيش هيف ركذي بابلا اذه

 نم اهيف رتاوت امل ؛ نيملسملا ءاملع نم نيربتعملا نيب اهيلع عمجملا ةيعرشلا ةراهطلا وهف ءامهلسغ

 . دمحلا هللو «ةحضاولا ةحيحصلا ةيعرشلا صوصنلا

 صوصنلا مهدرل اهثيداحأب ذخألاو اهتيعرش مدع يف فئاوطلا ضعب ذوذش ربتعي الو

 نمو « ىتؤت نأ هللا بحي يتلا صخرلا نم نيفخلا ىلع حسملاو «ةرتاوتملا ةحيرصلا ةحيحصلا

 . ةحمسلا ةعيرشلا هذه تاليهست

 ا ثيدح ا چ

 عزنال تيوهأف رفس يف ها كو يبنلا عم تنك : لاق ها ةبعش نب ةريغملا ع نع

 ((505) مقر يراخبلا] . 3 َحَسَسَق (ِنْيَرهاَط امهتلَحذ يتق « اَمُهْعَد» ل هيفخ

 . €V /ا/و) مقر ملسمو

 . امهلسغل هيلجر نم امهجارخإل يدي تددم - عزنأل تيوهأف

 : ىلامجإلا ىتعملا د:

 لسغو « ءوضولا يف مايا يبنلا عرش املف. هرافسأ دحأ يف ياع يبنلا عم ةريغملا ناك

 دو ان. نيلجرلا لل امهم يَ يبنلا يم ىلإ ةريغملا ى ىوهأ « هسأر حسمو « هيديو ههجو

 ا يبنلا حسف ذ «( ةراهط ىلع انأو ىلجر تلخدأ ينإف ءامهعزنت الو امهعال : ميا ىبنلا

E۰  
 : ءاملعلا فالتخا #

 نكل . ةباحصلا ضعبو كلام نع اًضيأ يورو « نيفخلا ىلع حسملا راكنإ يف ةعيشلا تليق

 ٠ ةفيعض مهراكنإب مهنع ةياورلا نإ : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ٠ زاوجلا ىلع هدعب نم هباحصأ قبطأو « هب لوقلا « هنع ةتباثلا ةياورلاف« كلام امأو

 نال ؛« مكلجرأوا' نم « رجلا ةءارقب نيكسمتسم « عامجإلا اوفلاخ نيذلا مهف « ةعيشلا امأو

 . مهدنع ثيداحألل ةخسان ةيآلا



 . ةرتاوتملا ةنسلاب نيجتحم «هداقتعاو حسملا زاوج ىلإ ءاعمج ةمألا تبهذو

 ؛نيفخلا ىلع حسملا دييقتل وأ «ةرواجملل ةرورجم نوكت - اهب ذخألا ضرف ىلع - ةءارقلاو

 ىلع حسملا يف هلت هللا دبع نب ريرج ثيدح مهبجعي هتف دوعسم نب هللا دبع باحصأ ناكو
 اذخأ حسملا ري مل نم ىلع در ةيآلا يف نوكيف ةدئاملا روس لوزن دعب ناك همالسإ نأل ؟نيفخلا

 هادؤم مالك (558 / )١ !ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاقو ؛ (مكلجرأو يف رجلا ةءارقب

 '. ةعدبلا لهأ راعش هراكنإو ةنسلا لهأ راعش راص ىتح هزاوج رهتشا نيفخلا ىلع حسملا نأ
 :تيدحلا نم دخ ام

 ىلع نوكيو ديلاب ةدحاو ةرم نوكي حسملاو ؛ءوضولا دنع نيفخلا ىلع حسملا ةيعورشم - ١

 . 29 راثآلا يف ءاج امك هلفسأ نود فلا نلعأ

 لبق ةراهط ىلع نالجرلا نوكت نأب كلذو . نيفخلا ىلع حسملل ةراهطلا طارتشا - ؟

 . فخلا يف امهلوخد

 ءالضفلاو ءاملعلا ةمدخ بابحتسا - ۳

 . رجفلا ةالصل كوبت ةوزغ يف كلذ نأ ثيدحلا اذه تاياور ضعب يف ءاج - ٤
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 س نورشعلاو يناثلا ثيدح ا ا

 اهو ملال ودم يف يا يبنلا عم تنك د ع

 . (VY) مقر ملسمو ء(۲۰۳) مقر يراخبلا] (رصتخم) . )هيفخ ىلع حسمو

 : يلامجإلا ىنعملا #
 . هيفخ ىلع حسمو أضوتو لابف «هرافسأ دحأ يف يع يبنلا عم ناك هنأ ةفيذح ركذ

 :لاق هي لاما / )١ يقهيبلاو (۱۹۹ / )١ ينطقرادلاو )١15( مقر دواد وبأ هجرخأ ام :(اهنم) )١(
 رهاظ ىلع حسي يع مع هللا لوسر تيأر دقلو ؛هالعأ نم حسملاب ىلوأ فخلا لفسأ ناكل ؛ ؛يأرلاب نيدلا ناك ولا

 ی و
 O E a 0 يبنلا عم تنك : :لاق كلف ةفيذح نع نيحيحصلا يف ثيدحلا اذه ظفل (1

 لاق ٠ (هيفخ ىلع حسمف) : ملسم داز «أضوتف ا :لاقف « ُتْيِحَتَف اًمئاق

 فنصملا نم نسحي الف اذه ىلعو «ةدايزلا هذه هتياور يف يراخبلا ركذي ملو : :(نيحيحصلا نيب عمجلا) يف قحلادبع

 ٠ هيلع قفتملا نم بابلا اذه يف ثيدحلا اذه دع



DOOR > 22> 2> 29ج ا:  DOD DOD DDمالعلا ريسيت دك  

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 رفسلا يف ةمامعلاو نيفخلا ىلع حسملا ةدمو . رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا ةيعورشم ت

ي ةعاس نورشعو عبرأ يأ ةليلو موي ميقملل حسملا ةدمو . اهيلايلب مايأ ةثالث
 بسح

 . لاوقألا حصأ ىلع حسملا ةعاس نم رضحلا وأ رفسلا ىف اهؤادتبا

 الف ةبانحلاك لسغلل بجوملا ربكألا ثدحلا امأ . ةريثك ثيداحأ يف ءرغصأ ثدح لك

ةريبجلا امأ لاستغالا نم دب ال لب ةمامعلا ىلع الو نيفخلا ىلع حسملا هيف يفكي
 

 حسملا ناك اذإ امأ . ربكألاو رغصألا نيثدحلا نم اهيلع حسمي هنإف ةيوصعملا حورجلاو

 ءاضعألا رئاس لسغ عم نكلو اهنع مميتيو حسمت الف ؛ررضلا هنم ىشخي وأ اهرضي

 . ةحيحصلا



 0 ع و يدم ا يف باب - 4
 الو. ةذل الو قفد الب جرخيو «ةوهشلا ناجيه دنع «ركذلا نم جرخي يذلا لئاسلا وه : يذلا

 ىرجم نم جرخي هنإ : ءابطألا لاقو .ةأرملاو لجرلل كلذ نوكيو «هجورخب سحي ال دقو «روتف هبقعي

 . 130 / )١7 برعلا ناسلإ :رظنا . ةبعالملا دنع ةيلابملا ددغلا زارفإ عم لوبلا

 ءوضولا ضفقنو ةساجنلا ثيح نم هماكحأ نايب ءانه دارملاو

 .تاساجتلا ةلازإو ءوضولا ضقنب ةنب قلعتت «ثيداحألا نم ا بابلا يفو

 ۾ نورشعلاو ثلاثلا ثيدح ا »

 َلاسأ نأ يبحتسا تنكو ام الجر تنك :لاق هلت بلاط يبأ نب يلع نع ۲٣
 e اسغیا :لاقف لاف يقم دوسألا و دادقملا 0 «هنتبا ناکمل ج ىلا

 س ےس ررر
 Cef ااو E يراخبللو . ۰ )مقر ملسمو (138) مقر يراخبلا ٠ «ًاضوتيو 0 ل رص ر

 . ((۳۰۳) مقر ملسم] . «َكَجْرَف حّضْأَو ًاضوت» نيكل

  : EEEيذلا ريثك دارملاو :ةغلابملا غيص نم لاعف نزو .

 انه دارملا وهو « لسخلا هب داري دقو «رثكألا وهو ا : حضنلاب داري : كجرف حضنا
۲ 

 برعلا ناسلإ لسغلاب ةحّرصملا ىرخألا ةياورلا قفاويل )1١5 / ۷٤(( .
1 2 

  - ۳رمألا هانعمو «ربخلا ةغيص ىلع ةياورلا اذكه . ماللا عفرب : لسغي .

 ٤ - ال هللا نإ ةءارق ىف امك ةدحاو ءايب ىتأيو «ىحصفلا ةغللا يه نيءايب :ثييحتسا

 ا ي سي

 « :يلامجإلا شعلا

 ينال ؛لسُلا يلع قش ىتح هنم لستغأ تنكو «ييذلا ريثك الجر تنك : هات هور يلع لوقي

 نوكلو . سرع ىبنلا لأسأ نأ تدرأو «همكح نم دكأتأ نأ تدرأف ؛ىنملا مكح همكح تننظ
 هلأسف هلأسي نأ دادقملا ترمأف «هلاؤس نم تييحتساف « ىتحت هتنباو «جورفلاب قلعتت ةلأسملا هذه

 . (كركذ لسغاو أضوتا : : ظفلب يراخبلا هدروأ (۱)

 حجم ثيدحلا نكمف ! ؟ ناك فيكو : يوونلا لاق ءاعاطقنا اهيف نأب «ينطقرادلا هيلع اهكردتسا لقا ملسمل ةياورلا هذه (۲)

 . قيرطلا هذه لبق ملسم اهركذ يتلا ىرخأالا قرطلا نم
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 ر سا

 «ءاملاب شرب ةرارحلا نم ئشانلا جراخلا صّلقتي ىتح ُهَرَكَذ لسغيلف يذملا هنم جرخ اذإ : لاقف

 نوكيف . ءوضولا ضقاون دحأ وه امهدحأ نم جراخلاو نيليبسلا دحأ نم اًجراخ هنوكل أضوتيو

 . يبط رمأو يعرش رمأ ىلإ باوجلا اذهب لئاسلا دشرأ دق ميلي

 ٠ ءاملعلا فالتخا »<

 «هريغو ثيدحلا اذهب نيلدتسم ؛هلك ركذلا لسغ بوجو ىلإ ةيكلالا ضعبو ةلبانحلا بهذ

 لسغ بوجو ىلإ : روهمجلا بهذو . هلك هيلع قلطي ةقيقح وهو ؛ركذلا لسغب تحرص ثيح

 . رومأل حجرأ لوألا لوقلاو . هيلع رصتقيف لسغلل بجوملا هنأل ؛يذملا هباصأ يذلا لحملا

 .ةيوق ةنيرق ىلإ جاتحي زاجم هضعب لسغو «ثيدحلا نم ةقيقحلا وه هلسغ نأ :لوألا

 «كلذ ريغو ءامهنول براقتو ءامهجورخ ببس ةيحان نم «ينلا نم هبش هيف يملا نأ :ىناثلا

 ا نف ىلع دا ل وق ف م یر ا نركز هينا نه
 ٠ هديربتب جراخلا صلقتيل ؛بسانم هلك هحضنف ةوهشلا ةرارح نم برستي هنأ :ثلاثلا

 :تيدحلا نم ذخؤيام ٭

 ضعب ركذ امك ةقشملا ببسب هريسي نع ىفعي نكلو . هلسغ بجي هنأو «يذمّلا ةساجن - ١

 7. ءاملعلا

 . نيليبسلا دحأ نم جراخ هنأل ؛ءوضولا ضقاون نم هنأ - ۲

 دواد وبأ] . (نييثنألا لسغو) ثيداحألا ضعب يف درو دقو . ركذلا لسع توجو کک

 . حيحص ثيدح وهو |1048 مقر

 . عامجإ وهو «ةبانجلاك ندبلا لسغ بجوي ال هنأ - ٤

نم دب ال لب «لوبلاك ةراجحلاب رامجتسالا يذملا ةلازإ يف يفكي ال هنأ -ه
 ٠ ءاملا 
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 E خبارلا ثيالخا ع

 ىلإ ي کش :لاَق ينزالا صاع نب ديز نب هللا دبع نع يمت ؛ نب دابع نع

 یتح فرصني الا تت كب َلاَقَف « ةالّصلا يف َء تنام نار ل

 < م م ىو

 . مولر مقر ملسمو 7097(2) «(۱۳۷) مقر يراخبلا# ( احير دجب و اتوص عمسي

جملل ينبم «فاكلا رسكو نيشلا مضب :يكش 000(
ا وه يكاشلاو «لعافلا ماقم مئاق «لجرلا»و «لوه

 «ديز نب هللا دبع يوارل

 . حيحصلا يف ذ ءاج اذك



 هم )00( ةدصصم ممصصم همدصم# أ غ جرت
 : ىلامجإلا ىتعملا

 نم - هللا همحر !(44 / ©) ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا ركذ امك - ثيدحلا اذه

 ءاقب لصألا نأ يهو« ةليلجلا ةريثكلا ماكحألا اهيلع ىنبت يتلا هلوصأو ةماعلا مالسإلا دعاوق

 وأ« كوكشلا تيوق ءاوس « نونظلاو كوكشلا درجمل اهنع لدعي الف ءاهمكح ىلع ةنقيتملا ءايشألا

 . ثيدحلا اذه اهنمو . ىفخت ال ةريثك كلذ ةلثمأو « نيقيلا ةجرد ىلإ لصت مل تماد ام ٠ تفعض

 نقيت نمف سكعلابو « هتراهط ءاقب لصألاف ثدحلا يف كش مث « ةراهطلل اًنقيتم ناسنإلا ماد امف

 اهيف لصألاف « ةنكمألاو بايثلا اذه نمو . ثدحلا ءاقب لصألاف ةراهطلا يف كشو « ثدحلا

 . اهتساجن نيقيب الإ« ةراهطلا

 لصألاف « ةعبارلا يف كشو «ًالثم اثالث نقيت نمف «ةالصلا يف تاعكرلا ددع كلذ نمو
 لئاسملا نم اذكهو . حاكنلا ءاقب لصألاف . هتجوز قالط يف كش نم «كلذ نمو. اهمدع
 . ىفخت ال يتلا ةريثكلا

 :تيدحلا نم دخوب ام +:

 ١ ناك ام ىلع ناك ام ءاقب لصألا نأ يهو ةماعلا ةدعاقلا- .

 ةالصلا الو ءوضولا لطبي ال ثدحلا يف كشلا درجم نأ - ۲

 . نيب ببس ريغل ةالصلا نم فارصنالا ميرحت - "

 ٤ ءوضولل ةضقان «توص ريغب وأ توصب « ربدلا نم ةجراخلا حيرلا نأ- .

 ال ناك ولف . كلذ نم نقيتلا « ثيدجلا يف حيرلا نادجوو توصلا هعامس نم داري ۵

 . هءوضو ضقتنا « نيقيرطلا نيذه ريغب نقيتو « مشي الو عمسي

 » نورشعلاو سماخلا ثيدح ا اه

E ةيدسألا نّصحم تنب سيق مأ نع o 

 اَعَدَف ۰ هبوت ىَلَع لابف + هرجح يف مشيا هللا لوسر جا ا هللا لوس ىلإ ماعلا
. (YAY /1 ° e هلسغي ملو « هبوب ىلع ُهَحضنَق ءامب 

 20 ور
 ا يتأ يع أ هت 1 ١ ل وسر نأ: چوخ نينمؤملا مأ ةشئاع ثيدح يفو
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 هر

 ملو هلوب هعبتأف ) 185(1) مقر ملسملو 7-50(2) .(40438) ۲) مقر يراخبلا (6ايإ هعبتأف ءامب اعدف

 مسا
 ي

 ا

 : ىلامجإلا ىنعملا # ٠

 ناكو . مهل هئاعد ةكربو هتكرب نم اولانيل ؟هلافطأب ياع يبنلا نونأي مط ةباحصلا ناك

 مأ7 تءاجف ةحامسلاو رشبلا نم هيلع هللا هلبج اب مهلبقتسي هقالخأ مرکو هتفاطل نم ما

 هسلجأ هتمحر نمف ٠ نبللا ريغب توقتلا نس ىلإ لصي ملو نبللاب توقتي نيغص اهل نباب (رسيق

 بوث نم لوبلا ناكم شرف ءام بلطف مي يبنلا بوث ىلع يبصلا لابف «ميركلا هرجح يف

 .ًالسغ هلسغي ملو ر

 ١ ءاملعلا فالتخا +:

 ىلع ىثنألل سايق حضنلاب ءافتكالا يف ءاوس ىثنألاو ركذلا نأ ءاملعلا نم ةفئاط ىرت

 الكو ٠ حضنلاب ءافتكالا مدعو لسغلا بوجو يف ءاوس امهنأ : ىرخأ ةفئاط ىرتو .ركذلا

 . ليلد ىلإ ادنتست مل نيتفئاطلا

 ةا تلا ةا عد يذلا وه ىئنألل (لسخلا و ركذلل (حضنلا »و

 تا ” « (يعازوألا )و (قاحسإ او انمحأ و يعفاشلا )ةمئألا بهذم وهو ةحيرصلا

 .نيققحملا نم ريثكو (يدعسلا نبا ”انخيش هراتخاو اميقلا نبا و «ةيميت نبا و امزح

 :تيدحلا نم ذخؤي ام د:

 ١ - ةوهشل ماعطلا لكأي مل نإو مالغلا لوب ةساجن .

 ٠ مالغلا لوب ريهطتل نايرجلا ةجرد غلبي ال يذلا شرلا ةيافك - ؟

 . محلا هعضاوتو ةميركلا يي يبنلا قالخأ “۳

 لك سملتو ةيراحلا لوبو مالغلا لوب نيب قيرفتلا بجوأ يذلا ببسلا ىف ءاملعلا فلتخا

 ٠ ةبسانملا ةقرافلا -هرظن ىف - تراص ةمكح مهنم

 ثيدح نم )۱۸٤( مقر ةميزخ نباو )٠۲۵( مقر هجام نباو (۳۷۷) مقر دواد وبأو ۹۷(۰ / )١ دمحأ هجرخأ ام (اهنم) )١(

 4544 / ۱) حتفلا يف ظفاحلا لاق . "معطي مل ام مالغلا لوب نم حضنيو ةيراجلا لوب نم لسغي» ظفلب اعوفرم هات ىلع

 1 و هدانسإ



 sa (ov) تيصصصسمممعمم معصم راققألا ةدمغ خرق
 : نيرمأ دحأ « تاسملتلا هذه نسحأو

 فطلتو « ماعطلا خبطت « ةيراسجلا ةرارح ىلع ةدئاز ةيزيرغ ةرارح هدنع مالغلا نأ : لوألا
 سيل ةيراجلاو . نبل هنألو اًقيطل لفطلا ماعط نوك ةدئازلا ةرارحلا هذه عمو . ةجراخلا تالضفلا

 : نبللا الإ« ماعطلا لكأ مدعب ةساجنلا حضن دييقت اذه ديؤيو  ةفطلملا ةرارحلا اهيدل

 رشابتو « هلقنو هلمح رثكيف ةيراجلا نم سانلا ىلإ بغرأ - ةداع - مالغلا نأ : يناثلاو

 نم ةعيرشلا نع فرعي ام هديؤيو « هتساجن فيفختب حموسف « جرحلاو ةقشملا ببسي امم « هتساجن
 ( ريسيتلا بلجت ةقشملا : لوقت ةماعلا ةدعاقلاو . ريسيتلاو حامسلا

 . هدارمب ملعأ هللا و اهتمكح لقعت ال يتلا « ةيدبعتلا لئاسملا نم هولعج ءاملعلا ضعب نأ ىلع

eيا عل سال  

 «ساّنلا هرجزف دجسملا ا يبارعأ ءاج : لاق ها اف كلام نب ستا نع !13]
 . هيلع َقيِرْمأَف ءام نم بوُندَب هيي يّبلا رم هلوَب ىصق امف ها يتلا ماه
 )۲۸٥([ . ١ مقر ملسمو (۲۲۱) مقر يراخبلا]

 هيف ةبسنلا تءاج دقو ةيدابلا ناكس مهو « بارعألا ىلإ ةبسن :ةزمهلا حتفب : يبارعأ ١-

 . 1١ -1١54(1 / 9) برعلا ناسلإ دحاولا نود عمجلا ىلإ

 : دجسملا ةيحان يف : دجسملا ةفئاط يف -

 . هورهن : سانلا هرجزف - ۳

 ناك اذإ الإ اًبونذ ىمست الو ًءام ىألملا ولدلا  ةمجعملا لاذلا حتفب : ءام نم بونذب - ٤
 « ءاه ةزمهلا تلدبأ “ هيلع قيرأا هلصأ : هيلع قيرهأف . ۱۷١([ / ؟) ةياهنلا ءام اهيف
 ينبم « ءاهلا نوکسب اا راصف « ىرخأ ةزمه تديز مث ( قيرهف راصف

 . ((۷۹ / 5) برعلا ناسلإ لوهجملل

 . هلوسر ىلع هللا لزنأ ام ملعت نع مهدعبل « لهجلاو ءافجلا «بارعألا ةداع نم



 دحأ يف لابو يبارعأ ءاج ذإ يوبنلا دجسملا يف هباحصأ يف م يبللا ناك امنيبف

 يف هورهنف ءاجاسملا ةمرح مظعل ةباحصلا ىلع هلعف مظعف قالفلاك هنأ هنم اًنظ كجسملا بناوج

 لاح نم هملعي الو نيسيتلاو ريشبتلاب ثعب يذلا ميركلا قلخلا بحاص نكلو . هلوب ءانثأ

 هلوب عطقب ررضلا هبيصي الئلو جسما نم ةريثك اًعقب تولي الثل هرجز نع مهاهن ىبارعألا

 اورهطي نأ مهرمأو « كر يبنلا هملعي امنيح ميلعتلاو ةحيصنلا لوبقل ىعدأ نوكيلو هيلع

 ,«هيلع عام نم لد ب ملوي اكو

 :تيدحلا نم ذخؤام د:

 كلذ دعب ناكملا نم بارتلا لقن طرتشي الو ءاملاب هرمغب رهطي ضرألا ىلع لوبلا نأ - ١

 . هلبق الو

 . اهريهطتو دجاسملا مارتحا - ۲

 هلعج ام كلاب امدعب نيلو قفرب يبارعألا دشرأ دقف . هيا يبنلا قلخ ةحامس -*

 يراخبلا حيحص يف ءاج امك «دحأ انعم محرت الو لدمحمو ينمحرا مهللا» :لوقي

 . |اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم )30٠١( مقرإ

 . سانلا عئابطل هتفرعمو مكي هرظن دعب - ٤

 نم بترتي ام لجأل لوب لمكي هكرت دقف لهفخأ بكتري سافملا محازت دنع -ه

 .هيلع هعطقب رارضألا

 . لهجلاو ءافحلا ببسي «ندملاو سانلا نع دعبلا نأ - 5

 . لهاجلا ميلعتب قفرلا -۷
00 

 يح ةرطفلا» لوق _ هللا 00 :لاق هلو ةريرع يب نع [۲۷]

لا ؛ فتو رفاظألا میلقتو ؛براشلا ( صقو دادختسالاو ؛ناتخلا
 )٥۸۸٩(« مقر يراخبلا ١ (طبإ

 , 1960 مقر و

 : ىلامجإلا ضعملا د

 مالسإلا نيد نم لاصخ سمخ كانه نأ :لوقي يس مدي يبنلا عمس هنأ هاف اذ ةريره وبأ ركذي



 = )4( ةيمصص ممم معمم الإ ةصمغ جرش 5 1
 سمخلا هذهو .فينحلا نيدلا نم ماظع لاصخب ماق دقف «اهب ىتأ نمف «هيلع سانلا هللا رطف يذلا
 : مالسإلا اهب ىتأ يتلا ةفاظنلا ةلمج نم «ثيدحلا اذه ىف ةروكذملا

 ثدحتف ؛خاسوألاو تاساجنلا مكارت اهؤاقب ببسي يتلا «ركذلا ةفّلَق عطق - اهلوأ
 . حورجلاو ضارمألا

 اهناكم يف اهءاقب نأل ؟اربد وأ ًالبُق ناكأ ءاوس «جرفلا لوح يتلا روعشلا قلح - اهيناثو
 . ةيعرشلا ةراهطلاب تلخأ امبرو «تاساجنلاب ثولتلل ةضرعم اهلعجي

 «هيحاص دعب بارشلا هركيو «ةقلخلا هيوشت ببسي هؤاقب يذلا براشلا صق - اهثلاثو

 سوجملاب هبشتلا نموهو

 ثدحيف «ماعطلا طلاختف ءاهيف خاسوألا عمجت اهؤاقب ببسي يتلا «رفاظألا ميلقت - اهعبارو

 . ضرفلا ضعب اهرتسل ةراهطلا لامك تعنم امبر اضيأو ٠ ضرملا
 ةهيركلا ةحئارلا هؤاقب بلجي يذلا « طبإلا فتن - اهسماخو
 بيدأتلاو «ةراهطلاو ةفاظنلاب ءاج يذلا «مالسإلا نساحم نم ءايشألا هذه ةلازإف « ةلمحلابو

 . ناميإلا نم ةفاظنلا نإف ؛ةروص لمجأو لاح نسحأ ىلع ملسملا نوكيل ؛ بيذهتلاو
 :تيدحلا نم دخوب ام

 . رش لك نع دعبتو «ريخ لك ىلإ وعدت ىلاعت هللا ةرطف نأ - ١
 باحصأ ليج“ اهب رمأيو اهبحي يتلا هللا ةرطف نم ةميركلا سمخلا لاصخلا هذه نأ - ١

 . اهدض نم مهرفنو اهيلع ةميلسلا قاوذألا

 . لامكلاو لامجلاو ةفاظنلاب ءاج يمالسإلا نيدلا نأ - ۳۲٠

 . اهنع ةلفغلا مدعو « ءايشآلا هذه دهاعت ةيعورشم - ٤

N E 0عدن  
 .  هبساني ام عضوم لك يف ةرطفلا عاونأ نم ركذي تت 00 علب

 اهنم ةيويندو ةينيد دئاوف لاصخلا هذهب قلعتي : )١ / ١١(( حتفلا يفإ رجح نبا لاق - 5١

 امك ةرطفلا نم سمخ هانعمف « سمخ ةرطفلا : هك مي هلوق امأ ۱٤۷(: /۳) ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا لاق )١(
 هلوقل اهيف اهراصحنا مدع ىلإ هيَ راشأ دقو ؛رشعلا يف ةرصحنم تسيلو ةرطفلا نم رشع : ىرخألا ةياورلا يف
 . ملعأ هاو (ةرطفلا نم) : 0



 رمأ لاثتماو ءرافكلا راعش ةفلاخمو ةراهطلل طايتحالاو ندبلا فيظنتو ةئيهلا نيسحت

 . ها . عراشلا

 ءافعإ نم روكذلا هلعفي امو «رفاظألا ليوطت نم تاباشلاو نابشلا نآلا هلعفي ام نأ - /

 ال يمالسإلا نيدلا نأو . اًقوذو ًالقع ةحبقتسملا ءاًعرش ةعونمملا رومألا نم هبراوشلا

 دق ةجنرفلل ىمعألا ديلقتلا نأ ريغ ؛حيبق لك نع الإ ىهني الو ليمج لكب الإ رمأي

 . اعرشو ًالقعو اًقوذ نسحلا نم رفنو «حيبقلا نسحو «قئاقحلا بلق

 وه له :اوفلتخا دقف «ناتخلا ادع ةروكذملا ءايشألا لعف بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتا

 ؟ ناسنإلا رمع نم هبوجو تقو ىتمو هبجاو وأ بحتسم

 ؟ طقف لاجرلا ىلع وأ «ءاسنلاو لاجرلا ىلع بجاو وه لهو

 تقو نأو ءاسنلا نود لاجرلا ىلع هبوجو نأو «بجاو هنأ «تافالخلا هذه نم حيحصلاو

 . ةالصلاو ةراهطلا هيلع بجت امنيح «غولبلا دنع هبوجو

 . ركذلا ةفشحل ةرتاسلا ةفلقلا عطق وه يعرشلا ناتخلا : ةدهاف #

 هلك لبقلاب طيحي يذلا دلجلا - هللاب ذايعلاو - نوخلسي نم ةشحوتملا دالبلا يف دجويو

 وهو «ةيدمحملا ةنسلل ةفلاخمو «ليثمتو بيذعت الإ اذه امو ناتخ اذه نأ - ةلهج - نومعزيو

 . مثآ هلعافو مرحم

 . رهاطلا هعرش عابتال اًعيمج هللا انقفو
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 ةبانج ا نم لسغلا باب - ه
 . ءاملاب ندبلا هي يذلا «لاستغالا مسا - نيغلا مضب - لسغلا

 . هلحم دعاب هءام نأل ؛بنج : ينا هنم جرخ وأ عماج نمل ليق امنإو هدعبلا «ةبانحلا)» لصأو

 . ۳۷٤(([ / ۲) برعلا ناسلإ

 نم وهو «كلذ ريغو «هبادآو «هبابسأ نيبتو لسغلاب قلعتت يتلا ماكحألا «بابلا اذهب داريو
 . اهيف بغرملا ةفاظنلا نمو «ةالصلل ةعورشملا ةراهطلا ةلمج

 . ةيبلقو ةيحص دئاوف نم هيف ام ادع 1 : ةدئاملا ] 4 اورهطاف ابنج متنك نإو»

 دعب هل لصحي «هرهوجو «هندب ةلالس ربتعت يتلا ةفطنلا هنم جرخت امنيح عماجملا نإف

 ةكرح يف دوكرو «نهذ 6 «لسکو روتف هل لصحيو «بعتلاو داهجإلا نم ءيش اهجورخ
 مدلا ةرود طشنيو هتوق دسمجلا ىلإ ديعي يذلا لسغلا اذه عرش ريبخلا ميكحلا ةمحر نمو ؛مدلا
 ءاهمهفل ىلاعت هللا انقفو !! رارسأو مكح نم هللا عرش يف مكو . هطاشن ىلإ دوعيف ؛همسج يف

 . اهب ناميإلاو

 س نورشعلاو نماثلا ثيدح ا اه
 رهو ةنيدملا قرط ضعب ` يف هيققل le يبنلا نأ : دعوت ةريره يبأ نع 1۲۸ ر دل 59 2 و 2 )01( 0 و 2 هَتناَص 2ك 2 ا ر و

 «؟ةريره ابأ اي تنك نیآ» :لاقف ا مث «تْلَسَتْغاَف تبهذف هم تستاف: لاف تح ل ا هک م هع 520 0. 0 هر شق ر هر رر 0 ا ربا 0 ٠ ی ا و
 رمؤملا نإ «هللا ناحبس» :لاقف «ةراهط ريغ ىلع انأو كسلاجأ نا تهرکف ءابنج تنك :لاق مام 3 ا 2000 000 ہر | وک ل و ر ر روو و هو

 . [(۳۷۱) مقر ملسمو «(۲۸۳) مقر يراخبلاإ . «سحني ال م 3 0 ل لا یا

 ١ تيدحلا بيرغ +

 .((۸۳ / ۲) ةياهنلا| . تيفتخاو تللسنا ىنعي . ءافتخالاو

 . رخأت :لجرلا «سنخ» و «ةيفخب باهذلا :(سنخلا) : سراف نبا لاق

 . ملي هتلالجو هتراهط ىلإ ةبسنلاب سجن يسفن تيأر ثيح « هلجأ نم يأ : هنم - ۲
 :ثنؤملاو ركذملا عمجلاو دحاولا ىلع ةظفللا هذه عقتو ةبانج اذ تنك ئا: ادع كنك ۴

. 
 هريغو يراخبلا هلصوو “ملعملا يف يرزاملا هركذ ملسم ةياور يف عاطقنا « ثيدحلا اذه لوأ يف

)١( 
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 مالعلا ري سيت

 ك لاق . ثيدحلاو نآرقلا يف درو امك

 (اًنتج تنك)» : نينمؤملا تاهمأ ىدحإ تلاقو

 . اهحتفو ميجلا مضب :سجني ال - 4

 . ةبانجا نم سجنتلا إن ةريره يبأ داقتعا نم بجعت : هللا ناحبس - ه

 : ىلامجإلا ىنعملا +

 هميظعت نم ناكف ؛بنج هنأ فداصو «ةنيدملا قرط ضعب يف مب يبنلا ةريره وبأ يقل

نم ةيفخ يف لسناف ؛ لاحلا كلت ىلع وهو هتثداحمو هتسلاجم هرك نأ هايإ هميركتو ا يبلل
 

 هرك هنأو «هلاحب هربخأف ؟ بهذ نيأ ىلإ : مر يبنلا هلأسف . هيلإ ءاج مث «لستغاو سا ىبنلا

ن نظ نيح هيلا ةريره يبأ لاح نم مديح يبنلا بجعتف ؛ ةراهط ريغ ىلع هتسلاجم
 .بنجلا ةساج

 . لاح ةيأ ىلع سجني ال نمؤملا نأ يو هربخأو ءلستغيل بهذو

 : تيدحلا نم ذخؤيام د:

 . ندبلا لحت ةساجن تسيل ةبانجلا نوك - ١

م سيلو « نيم الو اًّيح ال ؛هتاذ سجنت ال ناسنإلا نوك -؟
 وأ ةساجنلا هبيصت ال هندب نأ هانع

 .ةساجنلا هتباصأ اذإ ةسجنتم - هتاذ يأ - هنيع نوكت دقف هب لحت

e 

 نسحأ ىلع مهتسلاجمو «حالصلاو ملعلاو لضفلا لهأ ميظعت -

 ةريره يبأ ىلع ما ا ا ل

نم ناذئتسالا نأ كلذو «هملع ريغ نم هباهذ هنو
 .بدألا نسح 

 e ثيدحلا و

 لسع ةباتملا نم لسع اذ یب هللا لوسر ناک : ْتَلاَق شم كاف ةشئاع نع ۲۹ |
 واسس ر

 هسا ريب سر ویو ت ر و ی نع
4 

 مك السلا هءوضو ضو م هيدي
شب ىورأ دق هنأ َنَظ اَذِإ یتح ُهَرْعَش يح

 هتر

لسع م «تارم ثالَت َءاَمْلا هيلع ضاَقَأ
 . TI) مقر ملسمو (YYY)» مقر يراخبلا| . e رئاس 

 ا

 مقر يراخبلا| . اًعيمج هنم فرغن ءدحأو ءاَنِإ نم ا هللا لور نأ ليا تك“ هش تلاقو

.KTTY / fo) مقر ملسمو » )۲۷۳( 



 se (r) هصصصصهمصخص هدددصمم رأل رغ رق
 ١ تددحلا بيرغ

 لعفلا ةدارإ نع ربع : يرشخمزلا لاق . كلذ دارأ ينعي : ةبانحلا نم لستغا اذإ ١-

 . مالكلا يف زاجيإلا :دصقلاو .هل هتدارإو هيلع لعافلا ةردقب دجوي لعفلا نأل ؛لعفلاب

 . رعشلا ءازجأ نيب عباصألا لاخدإ : ليلختلا : هرعش هيديب للخي مث - ۲

 دلجلا رهاظ نه ةدارملا ةرشبلاو ءرعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لصوأ : هترشب ىورأ دق - *

 . رعشلاب روتسملا

 نيقيلا نم دب ال هنأ ىلع ليلد ال ذإ ناحجرلا ىنعم انه هب داري نظلا : نظ اذإ - :

 . ماكحألا يف هب دبعتلا حص دق نظلاو

 : مرش ىلع تاملا لاا هيلع: ضان[

e 

 انوكتل ؛هيدي لسغب أدب ةبانجلا نم لسغلا دارأ اذإ هنأب تي يَ يبنلا لسغ عظات ةشئاع فصت

 رعش اذ مع هنوكلو « ةالصلل ًاضوتي امك أضوتو ةراهطلل ءاملا امهب لوانتي امنيح نيتفيظن

 ضافأ ؛ةرشبلا ىورأو رعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لصو اذإ ىتح ءاملا امهيفو هيديب هللخي هنإف ؟فيثك

 . هدسج يقاب لسغ مث تارم ثالث هسأر ىلع ءاملا

 .اًعيمج هنم نافرتغي دحاو ءانإ اا «لماكلا لسغلا اذه عمو

 :ثددحلا نم دخوب ام د“

 يتأيس امك .جاليإلا درجمل مأ ينملا لازنإل كلذ ناكأ ءاوس ةبانحلا نم لسغلا ةيعورشم - ١

 ,  ةريره يبأ ثيدح يف اًحيرص

 مث ءوضولا مث «نيديلا لسغ ميدقت نم «ثيدحلا اذه يف ركذ ام «لماكلا لسغلا نأ - ۲

 . ندبلا ةيقب لسغ مث «هتيورتو «فيثكلا رعشلا ليلخت
 .ةبانحلا نم لسغلا دنع هنم لعفلا اذه راركت ىلع لدي :«لستغا اذإ ناك) : اهلوق - ۳

 . دحاو ءانإ نم امهلسغو ءرخآلا ةروعل نيجوزلا دحأ رظن زاوج - ٤

 نيلجرلا لسغ ادع «ةبانجلا نم لسغلا ىلع لسغلا ءادتبا يف ءوضولا ءاضعأ لسغ ميدقت ٠

 .يتأيس امك «هلك ندبلا لسغ نم ءاهتنالا دعب ىلإ رخؤم هنإف

 )١( مقر ثيدحلا :رظنا )۳( .



DOD @ eمالعلا ريسيت 0270 23 02: 0 2230 20 3: ا: ا: 25: 2: 22: 2 2  

 لسغ نأ ىلع لدي : «هدسج رئاس لسغ مث .. ةالصلل هءوضو ًاضوت مث» : اهلوق - ١

 هذه لسغ.بجوي يذلا رمألا نإف ءرغصألاو ربكألا نيثدحلل عفار ءوضولا ءاضعأ

 . دحاو رغصألا ثدحلا عفرلو ةبانجلل ءاضعألا

 . هتيقب : لسحلا رئاس -
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 ه نرتالثلا ثيدح لا ع

 و عضو : تا يبتلا ج جوز هتف ثراحلا ٠ ت ب ةلوميم نع 1

هيم اتکا نا وو متل
 هجر لسع م ی االت وأ ن نيم راسي ىلع 

 ترض م

 مث د هیعارذو هيحر لّسغو 00 ew 0 االت EF a طئاخلا وأ ضرألاب >8

 ت و
 ° ےس

 ملق ةقرِخ ةا اجر قق حقت مك ج واس ل م دار لع ا

 . 106190 مقر ملسمو « )۲۷١( مقر يراخبلا] .هيديب ءاَمْلا ضني َلَعَجَف ءاهدري

 ناسلإ كش الب ةلامإلا ديفي ثيدحلاو هلامأ : هأفكو . ههجو ىلع هبلق : ءانإلا ًافكأ - ١

 ركنأو (أفك) يهو ( ۷ : مقرأ يراخبلا ةياور قفاوي ام اذهو 1١١ / 7١؟) برعلا

 "0 نأ مهضعب

 دعب ةجوزللا ةلازإل ؛امهدحأب هدي حسم هنم دارملا :طئاحلا وأ ضرألا يف هدي برض - ١

 . ءاجنتسالا

 . هقوف هتلاسإو هيلع هغارفإ : ءىشلا ىلع ءاملا ةضافإ - ۳

 طلغ امك « درلا نم ال ةدارإلا نم .لادلا ناكسإو ءارلا رسكو هدا : اهذرپ ملف 8

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 : ىلي اميف اهلمجن دئاوف هيفو «قباسلا ثيدحلا وحن ثيدحلا اذه

 ىدحإ يف تعقو اهنأكو :بلق» :يأ «اةكأف» رذ ىبأ ريغلو «أفكف 7 :هلوق : (۳۸۳ )١/ حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(

 . حيحصلا تاياور



 وأ نيترم امهلسغ نأ ركذ ثيدحلا اذه يفو < ٌةلمجم هي دي لسغ هيف هيف ركذ لوألا ثيدحلا - ١

 . اًثالث

 وأ نيترم ضرألاب هيدي حسم مث هجرف لسنغ نيديلا لسغ دعب هنأ ثيدحلا اذه يف - ۲

 اهلسغ وأ ضرألاب اهكلد دعب ةحئارلا ةيقب نع ىفعي هنأ ءاملعلا ركذ دقو كّنالث

 . رخآ رهطمب

 . ىرخأ ةرم هلسغ ىلإ جاتحي الئل ؛ةبانجلا لسغ ءادتبا هجرف لسغب يوني نأ نيعتي < ۳

 .هيلجر لسغ هنأ يضتقيو ةالصلا ءوضو أضوت هنأ ركذ لوألا ثيدحلا يف - ٤

 نأ امهنيب عمجي ام نسحأ لعلو . دسجلا لسغ دعب هيلجر لسغ هنأ حرص ثيدحلا اذهو

 دعب ةيناث ةرم هيلجر لسغ هنكلو الماك اًءوضو هشت ةنوميم ثيدح يف أضوت هنإ : لاقي

 . اًئولتم هيف لستغملا ناكملا نوكل ؛رخآ ناكم يف دسجلا لسغ

 ضفن امنإو اهلبقي ملف هءاضعأ اهب فشنيل ةقرخب هتءاج ةنوميم نأ ثيدحلا اذه يف - 5

 ش . ءاملا نم هيدي

 ١ - ةنس ءوضولا يف كلدلاك وهو . لسُعلا يف دسجلا كَلَد بجي ال هنأ .

 يفإ يوونلا ححص دقف . ءوضولا يف اهلسغ دعب ةبانجلل ءوضولا ءاضعأ لسغي ال هنأ -

 . ةبانجلا نعو ءوضولا نع ةدحاو ةلسغ ئزجي هنأ ]7559 / ۳) ملسم حيحصل هحرش

 عم سايق الو ءوضولا ىلع سايق هّنالث هلعجي مهضعبو ةدحاو ةرم دسجلا لسغ نأ - ۸

 (يدعسلا نمحرلا دبع» - انخيشو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذه . صنلا

 . دمحأ بهذم يف نيهجولا دحأو
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 ه نوثالثلاو يداح ا ثيدح ا اه
 هو اندحأ دق ري طهللا لور ان لاق كك باطلا نب رمع نأ رمع نب هللا دبع نع 1{
 )٠١( ملسمو (۲۸۷) يراخبلا] ٠ اَدَفرَيلف مكدحأ اضوت اذإ معنا لاق ج

 ١ ىلامجإلا ىتعملا

 .؟ال وأ هدعب مونلا زوجي له : مهيلع لكشأ اذل ؟ًريبك مهدنع ةبانجلا نم ثدحلا ناك

 3ر لع ل



 دقري لهف ,ليللا لوأ نم ةبانجلا مهدحأ تباصأ نإ : ع يبنلا قزف باطخلا نب رمع لأسف

 ؛يعرشلا ءوضولاب ربكألا ثدحلا اذه اوففخي نأ ىلع ,كلذب يدلي رع مهل نذأف ؟ بنج وهو

 جلا ترتقي اة

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - أضوت اذإ لسغلا لبق بنجلا مون زاوج .
 . ةصخر ءوضولاب ءافتكالا نأل ؛لستغي ىتح بنجلا ماني الأ لامكلا نأ - ؟

 لستغي مل اذإ ,بنجلل مونلا لبق ءوضولا ةيعورشم - ۳

 ٤< - ءوضو الو لسغ الب بنجلا مون ةهارك .

00%8 

 همه نوثالثلاو يناثلا ثيدح ا

 يأ ةآرما - ميس م تءاج :تلاَق تيب يتلا جوز هناي ةَمَلَ ةَمَلَس أ نع 17

 لَه «قّحلا نم يِبحَتسَي ال هَ هلا نإ هلا لوس اي: تاق ل هللا لوسر ىلإ -

 ءاّلا تر اَذِإ معت» ا لور لاف هل ل

 . [017) مقر ملسمو «(۲۸۲)و (۱۳۰) مقر يراخبلا)

 «جورفلاب قلعتي امم اهلاؤس ناك الو . هلأستل ني يبنلا ىلإ ةيراصنألا ميلس مأ تءاج

 ىلع هعقوم فخي ىتح اهلاؤس ءاقلإل اهلاؤس يدي نيب تمدق ةداع هركذ نم ىيحتسي ام يهو

 .نيعماسلا

 نم هركذ نم ىيحتسي يذلا قحلا ركذ نم عنتمي ال ييحلا وهو العو لج هللا نإ : تلاقف

 اهلاؤس اهب تفطل يتلا ةمدقملا هذه ميلس مأ تركذ املف . ةدئاف هركذ يف ماد ام .ءايحلا لجأ

 ؟ عماجت اهنأ مانملا يف تليخت يه اذإ لسغ ةأرملا ىلع له :تلاقف ,عوضوملا ميمص يف تلخد

 («ةوهشلا ءام لوزن تأر اذإ ,لسغلا اهيلع معن» : ما يبنلا لاقف

 :تيدحلا نم ذخؤيام د:

 ١ - ءاملا تأرو تلزنأ اذإ «ملتحت نيح لسغلا اهيلع ةأرملا نأ .
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 ةيقب اذه ىلإ راشأ امك دلولا يف هبشلا نوكي كاذ نمو «لجرلا لزني امك لزنت ةأرملا نأ - 2
E 

 لوق نم ىلاعت عنتمي ال هنأ ىلع «هلالجب قيلي اًتابثإ العو لج هلل ءايحلا ةفص تابثإ - ٣
 . ءايحلا لجأل قحلا

 يف لخدت ال ضحملا بلسلا تافص نإ : "١ / ١١١ عئادبلا يف ميقلا نبا لاق

 الذ : ىلاعت هلوقك ؛بلسلاب هنع رابخإلا كلذكو ءاّتوبث تنمضت اذإ الإ ىلاعت هفاصوأ

 AT هتايح لامك نمضي هنإف ۲٥١[ يآ ةرقبلا) 4مون الو ةنس هذخأت

 ٤ - اهنم ىيحتسي يتلا لئاسملا يف ىتح «ملعلا مّدعت نم عنمي نأ يغبني ال ءايحلا نأ .

 بسانت ةمدقم هنم ىيحتسي يذلا مالكلا مامأ مدقي نأ «ةبطاخملا نسحو بدألا نم نأ - ه

 ٠ ءافحلا ىلإ هبحاص بسني الئلو ؛هعقو فخيل ؟ مالكلل اديهمت «ماقملا
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 س نوثالثلاو ثلاثلا ثيدح ا س

 جرخيف هتيم هللا لوسر بو نم ةباتجلا لسغأ تنك :تلاق ةا ةشئاع نع 17

 . [(۲۲۹) مقر يراخبلا| ٠ هبوُن 2 ءاكا عقب نِإَو ةالصلا يلإ

 . ؟هيف يَلَصِيف اًكرق هك هلل لوسر بوت نم هكرفأ تنك دَقَل ' :ملسم ظفل يفو

 .٠ [(۲۸۸) مقر ملسمأ

 ١ يلامجالا ضعملا

 : ةبانجلا نم يملا ميم هللا لوسر بوث بيصي ناك هنأ : هم ةشئاع ركذت

 . بوثلا نم فجي مل ءاملاو ةالصلا ىلإ جرخيف «ءاملاب بوثلا نم هلسغتف اًبطر نوكي ةراتف

 . هيف يلصيف كرف هبوث نم هكرفت ذئنیحو اسا يملا نوكي ىرخأ ةراتو
 ١ ءاملعلا فالتخا +

 ثيداحأب نيلدتسم ؟ هتساجن ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذف ٠ ينملا ةساجن يف ءاملعلا فلتخا

 ٠ انعم يذلا ثيدحلا اذه اهنمو ؛ يم هللا لوسر بوث نم هلسغ

 )١( «؟اهدّلو اههبشي مبف ؛كنيمب تبرت معنا : لاق ؟أرملا ملتحتو “هلا لوسر اي: تلاقو - اههجو ينعت- ةملس مآ تّطغف .



 ماالعلا ريسيت SOOO ح» اج> ا2> 2ر> اتتتن) 22> 2> عتت» 023> ج7> 2 ىن

 مهريغو ( ةيميت نبال مالسإلا خيشو « مزح نباو « ثيدحلا لهأو «دمحأو « ىعفاشلا بهذو

 , يتأي ام اهنم ةريثك ةلدأب نيلدتسم « هتراهط ىلإ « نيققحملا نم

 ولف ءاهرفظب اسباي ناك اذإ منَ هللا لوسر بوث نم ينملا ةشئاع كرف ثيداحأ ةحص - ١

 ` ̀ ب تاساجتلا راك ءاملا الإ ع اف ناک

 همرك هللاو ءاًنيبخ اًسجن هلصأ نوكي نأ يغبني الف ؛ هندعمو ناسنإلا لصأ وه ىنملا نأ - ١

 ش . هرهطو

 . لوبلاك هنم زرحتلاو هلسغب سب يبنلا رمأي مل - ۳

 طاخملا لسغ نأ امك «ةساجنلا ىلع لدي ال لسغلا نأب «هلسغ ثيداحأ نع اوباجأ - ٤

 . عرش ةبولطم «تارذقتسملاو تاساجنلا نم ةفاظنلاو . هتساجن ىلع لدي ال «هوحنو

 !؟ ا .هلسغ رقي ل تكف

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - اهريغو بايثلاو ندبلا نم هلسغ بوجو مدعو «ينملا ةراهط .

 . اًسباي كرفيو ءاّبطر لسغيف ندبلاو بوثلا نع هتلازإ بابحتسا - ۲
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 مث عبرألا اهبعش نيب سج اَذإ) :ل : لاق مكي هللا لوسر نأ كلغ ةريره يبأ نع( !4 ٣
 رت ا یی 7 ےک ل رہ

 و

 . )٤۸([ مقر ملسمو «(۲۹۱) مقر يراخبلا# , لزب مَل نو : ملسمل ظفل يفو

 : تيدحلا بيرغ د:

 ١ - عامجلا نع ةيانك وهو .اهيلجرو اهيدي كلذب ديري : عبرألا اهبعش .

 . جاليإلا نع ةيانك وهو ءاهدكب ةقشملا غلب : هانعم «ءاهلاو ميجلا حتفب :اهدهج مث - ۲

 ١ ىلامجإلا ىنعملا د:

 ناديلا نه يئاللا عبرألا ةأرملا بعش نيب لجرلا سلج اذإ : هانعم ام مضي يبنلا لوقي
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 لصحي مل نإو ةبانجلا نم لسغلا امهيلع بجو دقف ؛ةأرملا جرف يف هركذ جلوأ مث «نالجرلاو
 : لسغلا تابجوم دحأ هدذحو جاليولا نأ ؛ ينم لازنإ

 :ثيدحلا نم دخوب ام <

 لازنإ ثدحي مل نإو «جرفلا يف ركذلا جاليإ نم لسغلا بوجو - ١

 هنم موهفملا © «ءاملا نم ءاملا اغإ) : توب ديعس ىبأ ثيدحل اًحسان ثيدحلا اذه نوكي- ۲

 . ىنَلا لازنإ نم الإ لسغ ال هنأ رصحلا قيرطب

 كر ا لا يا

 )۲( ت 0 2 و ع وبه سل م - ب 0 وي

TTهدنعو اور اغ هللا  eعاص 283 ا  

 . ينيفكي ام : "اجر لاقف

 ه يهمل سدس ه ورەےےو 5 : : ٠
yTا مم  

 )۲٠٠١([. يراخبلا| « نالت

 0000 اما :لاق يذلا لجرلا : فنصملا لاق

 : ةا نب دمحم: هوبا دلع بلاط

 لأسف « موق هدنعو يخ هللا دبع نب رباج ليلجلا يباحصلا دنع .هوبأو رفعج وبأ ناك

 . عاص كيفكي : لاقف ةبانجلا لسغ يف ءاملا نم يفكي امع هل ارباج موقلا

 ال ردقلا اذه نإ : لاقف يزف رباج دنع موقلا عم ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا ناكو

 . (505) مقر هجام نباو «(۲۱۷) مقر دواد وبآو« ۳٤۳( / ۸۰) مقر ملسم هجرخأ )١(

 عاصلا ةنز نأل ؛ سمخلا سمخو ء«سمخلاب دجن عاصو .زاجحلا ةليك نم لقأ وهو يوبنلا عاصلا « عاصلاب انه دارملا )۲(

 نسحلا : وه لئاقلا اذهل :(۳۹۸ / )١ « حتفلا» يف ظفاحلا لاقو :(507) مقر يراخبلا دنع اًحيرص كلذ ءاج دقو (۳)

 5 ( ةدمعلا بحاص هب مزج امك « ةيفنحلا نباب هوبأ فرعي يذلا بلاط ىبأ نب ىلع نب دمحم نبا



 ريخو ارعش كنم فثكأو رفوأ وه نم ىفكي ناك : ها رباج لاقف . ةبانجلا نم لسغلل ينيفكي

 ا يبنلا ينعي - هنيدو هتراهط ىلع كنم صرحأ نوكيف ؛ كنم

 ةراهطلا عاصلا اذهب رهطت هنأ ىلع لدي ام ؛ةالصلا يف انما عاصلا اذهب لستغا نأ دعب مث

 . ةيفاكلا

 :تيدحلا نم دخوب ام د

 ٠ هيلع هناليسو ‹وضعلا ىلع ءاملا ةضافإب كلذو « ةبانجلا نم لسغلا بوجو - ١

 . بجاولا ىدأت كلذ لصح ىتمف

 . همدع ىلع الو كلدلا موزل ىلع هب لدتسي ال :“ دهتجملا ةيادبا يف لاق

 يفإ ديعلا قيقد نبا لاق . ةبانحلا نم لسغلل يفكي دادمأ ةعبرأ وه يذلا عاصلا نأ -

 تلد دقف «ديدحتلا ليبس ىلع كلذ سيلو : 154 75 / )١ ماكحألا ماكحإ

 «تالاحلا وأ تاقوألا فالتخال - ملعأ هللاو - كلذو ؛ ةفلتخم ريداقم ىلع ثيداحألا

 . رضحلاو رفسلاو « هترثكو ءاملا ةلقك

 1 يلق ءام يف فيفختلا بابحتسا - ٤

 . يع يبنلا ةنس فلاخي نم ىلع راكنإلا - ه

 يبنلا ماقف «ةنوميم يتلاخ دنع تب ١ لاق خیا سابع نبا ر ۲ مقر هجام نبا هجرحخأ ام : 0 )۱(

حيحص ثيدح وهو ' عنص امك تعنصف تمقف “هلي اءوضو ةّنش نم اضوتف کا
 : 



 مميتلا باب - ٦
 : ةفللا ىف مميتلا
 )٠١ / ٤٥۷([ برعلا ناسلإ !؟:ةدئاملا] ! «مارحلا تيبلا نيمآ الو : ىلاعت لاق .دصقلا

 . حساملا نأل ؛ديعصلا نم ءيشب «نيديلاو هجولا حسم ىلإ - ءاهقفلا فرع يف - لقن مث

 هجولا حسم ىلع لمتشت ةيبارت ةراهط : هلوقب ءاملعلا ضعب هفرع دقو . ديعصلا ىلإ دصق

 يتلا ةيدمحملا ةمألا هذه صئاصخ نم وهو . هلامعتسا ىلع ةردقلا مدع وأ ءاملا مدع دنع نيديلاو

 رهطو .اجرخم قيضلا نمو ءاجرف جرحلا نم اهل لعجو .اهتعيرش اهيلع لهسو ءاهرومأ هللا رسی

 ل ميركلا يبنلا اذه ةكربب اهرهاظو اهنطاب

 وه يذلا يناثلا لصألاب هنع ضوعت - ةايحلا يّلصأ دحأ وه يذلا - ءاملا مدع نم نإف

 ةادألا هذه تمدع اذإف . نطابلاو رهاظلا رهطت ءاملا ةراهط نإف ءاًقالطإ ةراهطلا دقفي الثل ؛بارتلا

 يهتمكح يف كش الف ؛ ةنطابلا ةراهطلا لصحتل ؛بارتلا ةادأب ةراهطلا ةروص ىلإ انعجر ءةلماكلا

 قرهطملا ةنسلاو نيزعلا باتكلا يف تباث وهو مهفلا يف ةداعسلا قزر نمل هتدئاف يف بير الو

 . حيحصلا سايقلا هيضتقيو دملا ةيدمحملا ةمألا عامجإو

 سه دوثالثلاو ا ثيدحلا س

 يف لصي مل الزتعم الجر ىأر ا هللا لوسر نأ قاف ناب نيصح نب نارمع نع ٣

 الو ةباتج ينتباصأ ا لوسر اي :لاعف 4 نسل م لاق موقلا

 . )۳٤۸(( مقر يراخبلا . يراخبلا هاور « كيفي هتاف ديعصلاب كيلع» : ميو لاقف عام

 :٠ ثيدحلا بيرغ#
 اردب دهش نمم ناكو .تزَي عفار نب دالخ وهو مهنع اًيحنتم موقلا نع اًدرفنم : ًالزتعم

 ٤١([. / ۷) برعلا ناسلإ . اهنم الع امو ضرألا هجو : ديعصلا. )١ / 40١(1 (حتفلا]

 : ىلامجإلا نعمل

 لصي مل الجر ىأر هتالص نم غرف املف حبصلا ةالص ةباحصلاب كليم يبنلا یلص

 هلت ىلع ُهقَنعي مل هنأ ىلاعت هللا ىلإ هتوعد نسحو مي يبنلا فطل لامك نم ناكف ؛مهعم

 مقر ملسم مامإلا هجرخأ لب :تلق .ها .رجح نبا الو يشكرزلا هيلع هبن الو , ملسم يف هرأ مل :يناعنصلا لاق )١(

(AY / T11) 



 عم يلصت نأ كعنم ام نالف اي» : مّ لاقف . كلذ يف ببسلا ملعي ىتح هةعامجلا نع

 رخأف هدنع ءام الو ةبانج هتباصأ دق هنأب ل ميا يبنلل - هنظ يف - هرذع حرشف .«؟ موقلا

 ام - هفطل نم - كل لعج دق ىلاعت هللا نإ : مسي لاقف . رهطتيو ءاملا دجي ىتح ةالصلا

 (ءاملا نع كيفكي هنإف ؟هب كيلعف كيعصلا وهو رهطتلا ىف وف ءاملا ماقم موقي

 فلا نفا تاون

 . ةبانجلا نم رهطتلا يف لسخلا بانم بوني مميتلا - ١

 وهو هرذع لجرلا طسب دقو ههلامعتساب ررضتملا وأ ءاملا مداعل الإ نوكي ال مميتلا نأ - ؟

 . كلذ ىلع مكر ىبنلا هرقأف املا مدع

 نع حضوتسي ىتح موللا وأ فينعتلاب هردابي نأ لمع يف ارصقم ىأر نمل يغبني ال - ٣

 . مولت تنأو اًرذع هل لعلف «كلذ ىف ببسلا

 ةتباتحأ نم ذأ يالا حظ نقف كيم يبنلا ةرضحب ملعلا لئاسم ىف داهتجالا زاوج - ٤

 ثدحلاب ةصاخ مميتلا ةيآ نأ ىلإ هنهذ فرصناو ءاملا دجي ىتح ىلصي ال ةبانجلا

 . رغصألا

88 

 171 نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا جب

 ملف «تبنجأق ةجاح يف متلي هللا لوسر يتعب :لاق غا ٍرساَي نب رامع نع ۳۷]

 هل كلذ ترکذف ب يتلا تيتأ مث هاذا سَم امك ديعّصلا يف تَرَ لا دج

 ّةدحاو ةبرض ضرألا هيدي ؛ بر مك هادم كدي لوقت نأ كيفكي ناك امن لاق

 . [(574) مقر ملسمو )۳٤۷(« مقر يراخبلا| . ههجوو هيف رهاظو نيميلا ىلع لامَّشلا حسم

 ْ : ثيدحلا بيرغ #
 ١ - بارتلا هندب مع ىتح ضرألا يف بّلقت : ديعصلا يف تغرمتف .

 . برعلا ةغلو عرشلا ناسل يف ريثك وهو «لعفلا :لوقلاب داري : كيديب لوقت نأ - ؟

 : ىلامجإلا ىنعملا

 ملف ةبانج هتباصأف هتاجاح ضعبل رفس ىف هتل رساي نب رامع) اء يبنلا ثعب



 كك A. @ 2D FD FD FD FD DD" هج) DD TD TD FD 2 ماجمحألإ ةطمغ جرف

 ءرغصألا ثدحلل همكح ملعي امنإو «ةبانجلل مميتلا مكح ملعي ال ناكو ءهنم لستغيل ءاملا دجي

 نوكي نأ دب الف ءهرغصألا ثدحلا نع ءوضولا ءاضعأ ضعب ديعصلاب حسم امك هنأ نظو دهتجاف

 بارتلا همع ىتح ديعصلا يف بّلقتف «ءاملا ىلع اًسايق «ديعصلاب ندبلا ميمعتب ةبانجلا نم مميتلا
 ركذ 4 هنم داهتجا نع هنأل ؟ءيش هلمع امم هسفن يف ناكو « میام يبنلا ىلإ ءاج املف « ىَّلصو

 ؟ ال وأ باوص ىلع وه له ىريل ؟ كلذ هل

 «ضرألا كيديب برضت نأ بارتلاب هلك كندب ميمعت نع كيفكيا : مي يبنلا لاقف
 . (كهجوو كيفك رهاظو كنيمي ىلع كلامش حسمت مث «ةدحاو ةبرض

 ١ ءاملعلا فالئخا د

 ؟ نيتبرض نم دب ال وأ نيفكلاو هجولل ةدحاو ةبرض مميتلا يف ئزجي له : ءاملعلا فلتخا

 ؟ نيقفرملا ىلإ نيديلا ىلع حسملا نم دب ال لهو
 ىرخألاو هجولل ةدحاو «نيتبرض نم دب ال هنأ ىلإ - يعفاشلا مهنمو - مهضعب بهذف

 : إم رمع نبا نع  ينطقرادلا هاور ام : اهنم ثيداحأب نيجتحم «نيقفرملا ىلإ نيديلل
 . (نْيققرمْلا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض «ناتبرض مميتلا)

 مميتلا نأ ىلإ ثيدحلا لهأو ؛قاحسإو ‹يعازوألاو «دمحأ مامإلا مهنمو «روهمجلا بهذو

 رامع ثيدح اهنم ةحيحص ثيداحأب نيلدتسم نافكلاو هجولا الإ حسمي ال هنأو «ةدحاو ةبرض

 يبنلا نمز دعب هب يتفي هفت رامع ناكو : )١ / ٠"0(! حتفلاإ رجح نبا لاق . اذه هتك

 کار فرعا تدا ىرازلاو كم

 . روهشملا لاقملا نم اهيف امب نيقفرملاو نيتبرضلا ثيداحأ نع اوباجأو

 رثكأ : ربلا دبع نبا لاق ٠ ةحضاولا حاحصلا ثيداحألا فص يف ثيداحألا كلت لعجن الو

 قيقد نبا لاقو ٠ ةبرطضم اهلكف نيتبرض نم يور امو « ةدحاو ةبرض :رامع نع ةعوفرملا راثآلا

 ةبرضو «هجولل ةبرض :ناتبرض مميتلا ثيدح يف درو : )١ / ۴۷١([ ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا

 ی ارز جيلا ا دج موال دلال نرحل

 . )١ / 3١0( "ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )١ / ۹(٠ مكاحلا هجرخأو : تلق. ۱١( مقرر )١/ ٠ نسل يف )١(

 . ها«باوصلا وهو ؛امهريغو ميشهو ناطقلا نب ب و و ا ني زانلا لاذ

 e ناطقلا نبا هفعض نايبظ نب ىلع؟ فيعض وهول : )0ع ۷ مقر ٩)۱ / 1١١ صيخلتلا» يف ظفاحلا لاقو

 ٠ ملعأ هللاو «فيعض ثيدحلا نأ ةصالخلاو ٠ ها“ دحاو ريغو



 ةبرض مميتلا نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ةعامج بهذ : 757(1 / )١ ننسلا ملاعمإ يباطخلا لاقو

 ٠.ةياورلا ىف حصأ بهذملا اذهو «نيفكلاو هجولل ةدحاو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - ةبانجلا نم لسغلل مميتلا ٠ ١ - مميتلا لبق ءاملا بلط نم دب ال هنأ ٠

 نيقفرملا ىلإ نيديلاو هجولا حسم مث «ةدحاو ةرم ضرألا برض وهو :مميتلا ةفص - ۳

 هقالطإ نم رهظأ فكلا ىلع ديلا مسا قالطإ : دشر نبا لاق ٠ حسملاب اهميمعتو

 ٠ دعاسلاو فكلا ىلع

 ءاج دق ثيدحلا اذه تاياور يف فطعلا نأ 1508 / )١ مالسلا لبسإ يناعنصلا ركذ - ٤

 «ةدايز بيترتلاو © بيترتلا ناديفتو مثو ءافلاب ءاجو قلطملا فطعلا ديفتو واولاب

 دري ملو ٠بيترتلا ىلع نيحيحصلا يف ام عومجم لمحيف ةلوبقم لدعلا نم ةدايزلاو

 ٠ ًالعف الو ًالوق ال هجولا ىلع نيديلا ميدقت ا يبنلا نع

 .ماكحألاو ةفصلا يف ؛رغصألا ثدحلل مميتلاك «ربكألا ثدحلل مميتلا نأ -ه

 ٠ تادابعلا لئاسم يف داهتجالا - 5

 دعت بارلا هلا ' نيم مك اسلا لهو «تاوضلا رف ىلإ اه ذات[ انإ نينعبلا نواتاوب

 : ةداتعلا كلت ديمي ال ةنإف كلذ
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 ه نوثالثلاو نماثلا ثيدح ا ه
 ني 2

 نوّطعي مل اسمح تيطغأا لاق متبع يبتلا نأ : فين : هت هللا دبع نب رباج نع ۳

 . اروهطو دجسم ضْرألا يل تلو هش ةريسَم بطرلاب ترص :يلبق ءايبثألا نم دحأ

 يلق ِدَحأل لحت مو .مئاتعلا يل تّلحأو 00 داملا يرد يأ نم لجر امكن
 هسا ساس

 اساس سه 200

 يراخبلا) . «ةعافشلا تيطغأو ةفاك ساتل ىلإ تْنعب تذعبو 1 تاس هموق ىلإ DO تلا ناکو

 ٠ [(011) مقر ملسمو )٤۳۸(« مقر

 وهو نيفكلا ىلع راصتقالا هحيرص لب  نيقفرملا ىلإ نيديلا حسم ماكحألا هذه هنم انذخأ يذلا 0 ثيدح يف سيل 0

 . دوسأو رمحأ لك ىلإ تثعبو ظلي هاور اغإو كلذك ملسم هوري ملو يراخبلل ظفللا اذه ««ةفاك سمانا ىلإ تثعبو# 37 0(



 2 © Vo | 250 120 OOO 3 O O O هك: ه5: <25: ه2: <25 #2 ماجحإلا طمع رض

 تيدحلا بيرغ

 ءاجلا رسكو ءاتلا حتف زوجيو «لوعفملل ءانبلا ىلع احلا حتفو ءاتلا مض زوجي : لحن مل

 . يمشاهلا نيدلا رون خيشلا هلاق ءرثكأ وهو «لعافلل ءانبلا ىلع

 + يلامجإلا ىنعملا
 e تش لا ا اق ع

 نم ء - نوميملا ميركلا يبنلا اذه ریپ چ ةيدمحملا ةمألا هذه لانف «مالسلا مهيلع ءايبنألا

 . مراكملاو لئاضفلا هذه

 :يئاللا ؛ةميركلا سمخلا لاصخلا هذه نم ثيدحلا اذه يف تبث ام : كلذ نمف

 «هئادعأب لحب يذلا «بعرلاب «هئادعأ ىلع هديأو هرصن ىلاعتو هناحبس هللا نأ :اهالوأ

 ىلع خیس يبنلا ناك ولو ؛مهعمج لقيو ؛مهفوفص قرفيو «مهنايك عضعضيو «مهاوق نهويف
 ةناعإ اهنأ كش الو «هنيد ءادعأل ةميزهو اًنالذخو هيبنل ًرصنو هللا نم ادييأت ؛مهنم رهش ةريسم

 . ىلاعت هللا نم ةريبك

 ا ی ا ی و و ن1 نا لير
 نم ناك امك «ةصوصخم ةنكمأب ديقتت الف ؟اولصيلف ةالصلا مهكردت امنيأف . ادجسم ضرألا

 هذه نع قيضلاو جرحلا عفر هللا نإف اذكهو عيل وأ ؛سئانكلا يف الإ مهتادابع نودؤي ال مهلبق

 ؛ءاملا الإ مهرهطي ال «ةمألا هذه لبق نم ناك كلذكو . اًنانتماو اًمركو هناسحإو هنم ًالضف هقمألا

 . هررضل هلامعتسا نع زجاعلا هلثمو اروهّط ءاملا دجي مل نمل بارتلا لعج ةمألا هذهو

 هتمأو ماتي يبنلا اذهل لالح «نيلتاقملاو رافكلا نم ذخؤت يتلا مئ ا نأ : اهثلا

 اوناك ثيح «مهمأو نيقباسلا ءايبنألا ىلع ةمرحم تناك نأ دعب «ىلاعت هللا نيب ام ىلع اهنومستقي

 . اهتقرحأف ءامسلا نم ران اهيلع تلزن «تلبق نإف ءاهنوعمجي

 اهنع رخأتي موي ؛ىمظعلا ةعافشلاو هدومحملا ماقملاب هصخ «ىلاعتو هناحبس هللا نأ : اهعبار

 هللا دجميو «شرعلا تحت دجسيو ءاهل انأ : لوقيف يالا تاضض رع ىف سرا قع مرعلا وارأ

 .٩ (هطعت لسو «عفشت عفشا» : لاقيف دلهأ وه اج ىلاعت
 . ليوطلا ماقملا اذه يف مهنيب لصفلاب قئالخلل ةعافشلا هللا لأسي ذئنيح

 . نورخآلاو نولوألا هيلع هطبغي يذلا دومحملا ماقملا وه اذهف

 )١( هلل كلام نب سنأ ثيدح نم (۱۹۳ / ۳۲۲ مقر ملسمو 2« (1070) مقر يراخبلا هجرخأ .



 مالعلا ريسيت 0 ا 22: 3: 2: 2: 2: DOD DODO ل

 "نك ؟لومشلاو ةيحالصلا ةيماسلا هتلاسر ىفو ميظعلا ىبنلا اذه ىف ىلاعت هللا لعج دقو

 ؛مهفانصأ اتو ؛مهسانجأ فاالتخا ىلع «رشبلا عيمجل يقابلا نوناقلاو تلاخلا روتسدلا نوكت
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 هومسلاو ةيحالصلا هذهب تناك الو ناكمو نامز لكل ةحلاصلا ةعيرشلا يهف 8 ؛مهراطقأ دعابتو

 صقن اهيف الو ةدايز ىلإ جاتحت ال اهنأل ةريخألا يه تناك

  دولخلاو ءاقبلا رصانغ نم اهيف ال ةلماش تلعجو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 : اهنم ةزرابلا ىلع رصتقنو ةمج دئاوف هيفو ميظع ثيدح اذه

 ١ - ممألا رئاس ىلع هتمأ ليضفتو ءايبنألا رئاس ىلع مسيء انيبن ليضفت .

 دعي - هثالآ ركذو هلل ركشلا هجو ىلع - اهركذ نإو نبعلا ىلع هللا معن ديدعت - ۲

 كو ةدابع

 يطعأو ةماع سانلا ىلإ ثعبو يئانغلا هل تلحأو هبعرلاب رص سي هنوك - ٣

 دقو . هصئاصخ نم اذه لك كروهطو ادجسم هتمألو هل ضرألا اش ةعافشلا

 نمو نورشعو ىدحإ يناعنصلا دنع يهو ةلصخ ةرشع عبس تناكف هصئاصخ تدع

 .ددعلا اذه ىلع ةدايز دجو ؛ريبكلاو ريغصلا نيعماجلا عبتت

 ىرخأ نود ةعقبب صتخت ال ةالصلا ةحص نأ - ٤

 . مميتلاو ةالصلل ةراهطلا ضرألا يف لصألا نأ - ه

 . اهنم مميتيل ةحلاص ضرأ لك نأ - 5

 ىلع هتالماعمو هتادابع يف هلكاملاعلا ميظنتل تلعج اذل ةهتمظعو ةعيرشلا هذه ةعس -

 . هراطقأ دعابتو هراصمأ فالتخا

 اضيأ ءاسنلا نم هلاثمأ داري امإو هدحو لاجرلا سنج هب داري ال 0 ایآ) : هلوق -

 , لالا قا اقش ءاسنلا نأل

 هنأل ؛هنم دعبأ ةفاسم نود رهشلا ةفاسم صخ امنإ :(۳۸۷ / )١ ةدعلا| يناعنصلا لاق - 4

 ٠ كلذ نم رثكأ هل ةوادعلا رهظأ نم نيبو هنيب نكي مل

 اعف
 ٠ نسح ثيدح وهو اشن



 ضيح ا باب - ال

 ههنينحجل ًءاذغ ةأرملا محر يف - هتمكحو هتمحر نم - ىلاعت هللا هلعج مد :ضيحلا

 هنم دئازلا زرب عضرم الو لماح ريغ تناك اذإف . اهلفط ءاذغل نبل ىلإ لو: فو اذإف
 . عضرملا وأ لماحلا ضيحت نأ ردني اذهل ؛ةمولعم تاقوأ يف

 . اهريغو تادابعلا يف ماكحأ هجورخب قلعتيو

 س نوثالثلاو عساتلا ثيدح ا اه

 :تلاقق ٠ ديو يلا تلآس 0 يبأ تنب ةمطاَف نأ هان ةشئاع نع 191
 يعد نكلو « "قرع كلذ نإ ءالا : مو لاق دالا عدا رهط الف ضاحتسأ ينإ

 )۳۲١(« مقر يراخبلا] «يلصو e ءاّهيف نيضيحت تنك يتلا مايألا ردق ًةالَّصلا
 هم هك م

 :ةالصلا يكرْئاَق ٌةَضِيَحلا تلَبْمأ اذ ,ةضيخلاب تسيلو» : ةياور يفو (TTY) مقر ملسمو

 .905(1) مقر يراخبلا .“' 2 و مدلا ٠ كنع يلسغاف اهرذ بهذ اذا

 : ثيدحلا بیرغ ع

 . ةلئاسلا ةأرملل اًياطخ :فاكلا رسكب «كلذ» - ١

 .لذاعلا :قرعلا اذهل لاقيو . تاياورلا ىدحإ يف ءاج امك «رجفنا قرع يأ :(قرعلا 2

 « محترلا ارعق نم جرحي ضيا مدو ةرعق نود محرلا ىندأ يف وهو
 طلغو احلا رسكب )١ / ١174(1: ننسلا ملاعم يفإ يباطخلا لاق «ةضيحلا تلبقأ اذإ) -۴

 . ةلاحلا دارملا نأل ةهحتف نم

 . ضيحلا دارملا نأل ؛ئوقأ وهو جتفلا هريغو ضايع يضاقلا زوجو

 .هيلع اقفتا ام هنأل ؟«ةالصلا يكرتاف) نم ىلوأ الصلا يعدف نأ يناعنصلا ركذ - ٤

 عطقني الف اهبيصي ةضاحتسالا مد نأ ل٣ يبنلل ” شيبح يبأ تنب اةمطاف ١ تركذ
 يذلا مدلا نأل ةالصلا يكرتت ال : مع يبنلا لاقف ؟ كلذل ةالصلا كرتت له هتلأسو دهنع
 .ضيحلا مد وه ةالصلا هلجأل كرتت

 اهعبتت رظانلا ىلع رسعي يراخبلا ىف باوبأ نم ثيدحلا اذه هللا همحر ينغلا دبع خيشلا قفل :يناعنصلا لاق )١(
 . يدسأ يشرق ؛يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب بلطملا نبا وه شيبح وبأ (1)



 امك ءرمألا ناك اذإو . رجفنم قرع مد وه امنإو «ضيح مد سيل «كبيصي يذلا مدلا اذهو

 مايأ ةالصلا يكرتاف ءاهريغ يفو «ةداتعملا كتضيح مايأ يف مدلا جورخ رارمتسا نم تركذ

 مد ناك ولو «يلص مث *مدلا كنع يلسغاو يلستغاف «تضقنا اذإف . طقف ةداتعملا كضيح

 . كعم ةضاحتسالا

 :تيدحلا نم دخوب ام دع

 مد امأو «قلطملا وه ةضاحتسالا مدف «ضيحلا مد نيبو ةضاحتسالا مد نيب قرفلا - ٠

 . صاخ تقو هلف ضيحلا

 . تادابعلا رئاسو ةالصلا نم عنمي ال ةضاحتسالا مد نأ - ۲

 ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا ركذو . اهل ءاضق ريغ نم ةالصلا نم عنمي ضيحلا مد نأ -۳

 . جراوخلا الإ فلسلاو فلخلا نم هيلع عمجملاك كلذ نأ !(4 )١ / ٠5 ماكحألا

 موقتل ؛اهئاضقنا دعب لستغت مث ءاهبسحت اهضيح ةداع ردق فرعت يتلا ةضاحتسملا نأ - ٤

 . ضئاحلا اهبنجتت يتلا «تادابعلاب اهرهط مايأ

 . هلسغ بجي سجن مدلا نأ - ه

 . ةالص تقو لوخد لكل لسغلا راركت ةضاحتسملا ىلع بجي ال هنأ - ؟

 مدلا كنع يلسغاف)» : هلوق نأ ( ۰ / )١ ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا ركذ -۷

 نم ضيحلا مايأ ءاضقنا دعب هيف دب الو «لسخلا ركذي مل هنأل رهاظ يف لكشم «يلصو

 ؛هل هنمضتم يهف لسغلا اهيف ركذي مل نإو ةياورلا هذه نأ :حيحصلا باوجلاو «لسخلا

 . (يلستغاو) : اهيف لاق يتلا ةحيحصلا ىرخألا ةياورلا يف هدورول

 ه نرعبرألا ثيدح ا س
 ميم هللا لوسر تَلََسَف ا ع تمساح ا ل ع حا ۰

 مقر يراخبلا ! .ةالص ( لکل لستغت 1 تناکف ؛(قرع اذه» :لاقف استغت نأ اَهَرَمَأَف كلَ نع

 . TT) /54) مقر ملسمو ههل ظفللاو )۷(

 لكل لستغت تناكف « لستغت نأ اهرمأف» : هظفلو . ملسمل ةياور يف نيب امك م ا هرمأب عقي مل ةالص لكل اهلسغ )١(

 5 ؟نيحيحصلا نيب عمجلا يف يديمحلا هركذ اذكو اص



 ١ يلامجالا حملا

 نع سيا يبنلا تلأسف «نينس عبس ؟ هللاا
 ٠ ةالص لكل كلذ لعفت تناكف لستغت نأ اهرمأف ؟كلذ نم رهطلا ةيفيك

 + ءاملعلا فالتخا +

SSاا ل ل  

 . ننسلا ضعب ب يف كلذب تدرو ثيداحأب المع «هبوجو ىلإ مهضعب بهذف

 وبأ : ةمئألا مهنمو ؛فلخلاو ةشئاعو سابع نباو يلع مهنمو فلسلا نم روهمجلا بهذو

 مدع لصألا نأ وهو «ةيلصألا ةءاربلاب نيلدتسم «هبوجو مدع ىلإ دمحأو “كلامو ء«ةفينح

 ٠ تباث ءيش اهيف سيل هنأ ؛لسخلاب رمألا ثيداحأ نع اوباجأو ؛بوجولا

 لك يف اهل يع يبنلا نم ارمأ سيل ءاهدنع نم وه امنإ ةالص لكل اة ةبيبح مأ لسغو

 ماكحإ ىفإ ديعلا قيقد نبا ركذو ٠ ةتباثلا تاياورلا يف وه امك ؛طقف لسخلاب اهرمأ امنإو الص

 0 ةالص لكل لاستغالاب اهرمأ هنأ امهدحأ ا شل هنأ !(51 / )١ ماكحألا

 :تيدحلا نم دخوب ام د

 ٠ اهضيح مايأ ةدع ءاهتنا دنع ةضاحتسملا ىلع لسغلا بوجو -

 س نوعبرألاو يداح لا ثيدح ا ه

 ؛دحأو ءانإ نم کر هلل لوسرو ا لا تنك : تَلاَق ةن ةشئاع نع ١

 57 ناسا 06 ف يترمأَي َناَكَف | (681) مقر ليسو 0 قراشبلا بنج اًنالك

 فر a 5 .) مقر يراخبلا] ٠ ًضئاح
 وو وے ضاع عر ص ھو ی

 ملسمو »)۳۰1( مقر يراخبلا| ٠ ضئاح آو هلسغأف فكتعم وهو يلإ هسار چ ناكو

 ۰ 4۷(1) مقر

 : لئاسم ثالث ىلع ثيدحلا اذه لمتشا

 ارزتأأ” :باوصلاو «يماع وهو ”يزرطملا لاق ٠ ةنسلألا ىلع رئادلا وهو «ددشم ءاتو فلأب خسنلا يف اذكه :رزتأف )١(

 ءافلا نأل ؛ماغدإلاب ءرزتأ :لاق نم أطخ ىلع يرشخمزلا صن اذكهو “ لعتفا (ءاف) ةيناثلاو لصولل ىلوألا ؛نيتزمهب
 ٠ ةزمهلا نع ةبلقنملا ال ةيلصألا يه لاعفألا يف مغدت يتلا



 ءاملا نأل ؛دحاو ءانإ نم ةبانجلا نم نالستغي اناك ؛هتجوزو مشي يبنلا نأ : ىلوألا

 . ءانإلا يف امهلاخدإ لبق هيدي لسغ دق ناك اذإ «هنم بنجلا فرع هرضي ال رهاط

 ال دوهيلا ناك نأ دعب ضئاحلا نم برقلا يف هتمأل عرشي نأ دارأ سيا يبنلا نأ : ةيناثلاو

 . اهنوعجاضي الو ءاهنولكاؤي
 ٠ ضئاح يهو « عامجلا نود امب اهرشابيف «رزتت نأ هني ةشئاع رمأي كَ ناكف

 . هثولت الثل ؛ دجسملا لخدت ال ضئاحلا نأ : ةثلاثلاو

 ىلع لدي امم ؛هلسغتف دجسملا يف وهو هسأر اهتيب يف اهيلإ جرخي ميا يبنلا ناك اذهلو
 . دوهيلا جرح دعب ةعسوت عرش دقو «لامعألا هذه لثمل هنم عنام ال ضئاحلا برق نأ

 :تيدحلا نم دخن ام د:

 . دحاوا ءانإ نم نيحلا لاستغا زاوج < 1

 . اهضيحب ةساجن هيف لحت مل رهاط اهندب نأو جرفلا نود اميف ضئاحلا ةرشابم زاوج - ۲

 ٠ ةرشابملا تقو رازإلا اهسبل بابحتسا - ۳
 ٤ - مرحملا يف عوقولا نم ةعناملا بابسألا ذاختا ٠

 ٠ دجسملا ضئاحلا لوخد عنم - 0

 ٠ هليجرتو رعشلا لسغ كلذ نمو «ةسباي وأ ةبطر ءايشألا اهترشابم ةحابإ - 1

 نم هريغ هيلع ساقيو هنم اًجراخ دعي ال دجسملا نم هسأر جرصخأ اذإ فكتعملا نأ - ۷

 ٠ هندب عيمج جرخي مل اذإ «ءاضعألا

 س نرعبرألاو ىناثلا ثيدح ا ع

 صاح ااو يرجح يف كتي يي هللا لوسر ناک : تاق هغ ةشئاع رع
 1 . )۳١( مقر ملسمو )۷0٤۹(« + (۲۹۷) مقر يراخبلا| .نآرقلا أرقي

 : تيدحلا بيرق د:

 . زومهم (ئكتياا : يرجح يف ئكتي -

 . ناتغل امهو «يرجحلا نم ءاحلا يف رسكلاو حتفلا زوجيو



 ظ : ىلامجإلا عملا #
 ىلع لدي ام« ضئاح يهو اهرجح يف نآرقلا أرقي ناك ميا يبنلا نأ عون ةشئاع تركذ

 . ضيحلاب سجني مل« رهاط ضتاحلا ندب نأ

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ بايثلاو ندبلا ةرهاط اهنأل ؛ ضئاحلا رجح يف نآرقلا ةءارق زاوج- .

 هلاق . ضئاحلا رجح يف ةءارقلا عانتما وت نم اذخأ « ضئاحلا ىلع نآرقلا ةءارق ميرحت - ۲

 217 ليعلا :قيفد“ نبا

 س نوعبرألاو ثلاثلا ثيدح ا اه
 الو موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام: تلف عاج ةشئاع تلأس : تّلاَق ةداعم نع

 ا E ةالصلا يضقت

 انبيصي ناك : تّلاَمَف . لأسأ ينكلو « ةيرورحب تسل : تْلَقف ؟ تنأ ؛ ةيرورحأ: تلاقف
 29ةالّصلا ء ءاضقب رمو الو موصلا ء ءاضقب رمؤنف كلذ

 . )٠"([ مقر ملسمو«(١۳۲) مقر يراخبلا]

 :تيدحلا بيرغ

 ةقرف لوأ اهنم تجرخ « ءارورحلا اهمسا ةفوكلا برق ةدلب ىلإ ةبسن(؟تنأ ةيرورحأ» -
 )١ / ٤١١([ حتفلاإ . ةيرورحلاب نوفرعي جراوخلا راصف هش بلاط يبأ قب ىلع ىلع جراوخلا نم

 مايأ يضقت ضئاحلا نأ عراشلا لعج هلجأ نم يذلا ببسلا نع اةن ةشئاع ةذاعم تلأس

 لب «ةيضرفلا يف نيتدابعلا كارتشا عم «ضيحلا نمز اهتاولص يضقت الو ءاهترطفأ يتلا اهتضيح

 . مايصلا نم مظعأ ةالصلا نإ

 ؛ نآرقلا أرقت ال ضئاحلا نأ ىلإ ةراشإ لعفلا اذه يف : ديعلا قيقد نبا لاقل : )١ / 5١5( © حتفلا يف ظفاحلا لاق )١(

 ام فالخ اذهو « « اهيلع صيصنتلا ىلإ جيتحا ىتح اهرجح يف ةءارقلا عانتما مهوت امل ةزئاج تناك ول اهتءارق نأل

 . ضئاحلا ىلع نآرقلا ةءارق ميرحت نم حراشلا هيلإ بهذ

 الف : تلاق وأ « هب انرمأي الف « مي يبنلا عم ضيحن انك دقا : ظفلبف « يراخبلا قايس امأو ؛( ملسما قايس اذه )١(

 ةهج نم هقاس لب “ةذاعم» : ةلئاسلا نأ 'يراخبلا” ركذي ملو ٠ ؟موصلا ءاضقب رمؤنفا يراخبلا دنع سيلو ٠  هلعفن

 . خلإ... ةأرما نأ ةذاعم نع ةداتق
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 .جرحلاو ةدشلا ىلع ينبملا جراوخلا 0 مدع ناكو

 نیددشتو ؛نودقتعي املثم نيدقتعت تن ةيرورحأ ٠ - اهيلع ةركنم هوم ةشئاع اهل تلاقف

OES 

 E ةيرورح تسل : تلاقف

 ةالصلاو مايصلا كرتن اًنكو ٠ هسي يبنلا نمز انبيصي انييصي ضيحلا ناك : هك ةشئاع تلاقف

 ملو هب رمأل ةّبجاو ءاضقلا ناك ولو ةالصلا ءاضقب انرمأي الو موصلا ءاضقب يع انرمأبف هنمز
 : ش 0

 ٠ ًدشرو ةمكح هدودح دنع فوقولاو عراشلا رماوأ لاثتماب ىفك ' لوقت اهنأكف

 : تيدحلا نم دخوب ام +

 سمح موي لك رركتت ةالصلا نأل ا يضم الر مالا ى قالا لا ١

 ٠ اضيأ ةقشم اهتاضفو اهنداعإ نع لصسيو رشم طابع وو ؟تارم

 لا سلب ميش ناعوت يع يبنلا ريرقت نأ ¬۲

 ' ٠ ةلداجمو تنعت لاؤس لأس نم لك ىلع راكنإلا -*
 ٠ داشرتسالاو ملعتلل هبلط نمل ملعلا نييبت < 5

 ةيمالسإلا ةدعاقلا ررقت يتلا ةلدألا نم ةقشملا لجأل ةالصلا ىضقت ال ضئاحلا نوك -

 ٠ ١ (ريسيتلا بلجت ةقشملا نإ) يهو ةماعلا

#08 

 يف ةكورتملا ةالصلا ءاضق ةأرملا ىلع نويجوي مهنأ مهتدش نمو 'نيدلا يف عطنتلاو ةدشلاب اوفرع جراوخلا )۱(

 ' حراش 'ےھا 8 .٠
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 ةيبرعلا لهأ رثكأ لوق وه : ” ضايع يضاقلا لاق . ءاعدلا - ةغللا يف - ةالصلا

 . ةيئزحلا ةالصلاو ءاعدلا نيب ةقالعلاو . 6 مالك يف فورعم ةالص ءاعدلا ةيمستو . ءاهقفلاو

 . هيلع تلمتشا دق اهنأل ؛ةالصلا نم ءزج ءاعدلا نإف

 . («ةينلا عم ميلستلاب ةمتتخمو ريبكتلاب ةحتتفم لاعفأو لاوقآ» : عرشلا يفو

 . نيتداهشلا دعب اهمظعأ لب «ةسمخلا مالسإلا ناكرأ دحأ سمخلا تاولصلاو

 . رفك دقف اهدحج نمف «عامجإلاو باتكلاب اهتوبثو

 «ةيحصلاو «ةيويندلاو ةينيدلا ةهجولا نم رصحلا توفي ام دئاوفلا نم اهتيعورشم ىفو

 :مالكلا هيلع لاظل 4 ادع اعدم بئاكلا بهذ ولو: ةيفاظنلاو ةيسائنللاو ادلع لاو

 .ةرخآلاو ايندلا مايق اهمايقبف ءاهضرف نيح «نيمكاحلا مكحأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 ءاهطورش دحأ مدقت . تاصقنمو تالطبم اهل نأ امك «تالمكمو ءطورشو «ضورف اهلو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةيلاتلا ثيداحألا يف اهماكحأ ةيقب يتأتو ةراهطلا وهو

00% 
 تيقاوملا باب - ١

 لعفل دودحملا رادقملا يه يتلا ةينامزلا تيقاوملا - انه دارملاو «تاقيم 7 عمج : تيقاوملا

 . اهريغو تاضورفملا تاولصلا

 . ةالصلا طورش نم «يناثلا طرشلا وه «ةضورفملا تقو لوخدو

 س نرعبرألاو عبارلا ثيدح ا

 هذه بحاص يح :لاق - «سايإ E ةيبازمك ينابيشلا رم 8 نع 144!
2 2 

 0 هللا لوسر تلا :لاق - قطف دوعسم نب هللا دبع راد ىلإ هديب راشأو - رادلا

 . (774 / ۲) « ملسم دئاوفب ملعُلا لامکإ» يف (۱)



 رب لاق ؟ يأ مت هتل 5 'اهتثو ىَلع ةالّصلا» لاق ناك هللا ىلإ بح لامعألا

 . (نيدلاولا

 ولو كيم هللا لوسر نهب ينثدح لاق . هللا ليبَس يف داهجلا» لاق ا تلق

 . يندازل هتدزتسا

 . قالطإلا دنع ةدارملا يه اهنأل ةضورفملا ةالصلا اهب ديري : اهتقو ىلع ةالصلا

 . ةفاضإلا ريدقتل كلذو اهبارعإ عم ةنونم ريغ اهنإ : ليقو . ةبرعم ةيماهفتسا : يأ

 : ىلامجإلا ىنعملا ×

 املكف ؟ ىلاعت هللا ىلإ بحأ اهيأ هلل تاعاطلا نع ميم يتلا هتاف دوعسم نبا لأس

 ىلاعت هللا ىلإ اهبحأ نإ : - اًنيبم - ماع لاقف . رثكأ هباوث ناك «هللا ىلإ بحأ لمعلا ناك

 لاثتمالاو ىلاعت هللا ءادن ىلإ ةردابملا هيف نأل عراشلا هددح يذلا ههتقو يف ةضورفملا ةالصلا

 . ميظعلا ضرفلا اذهب ءانتعالاو هرمأل

 هللا تابوبحم نم ةيناثلا ةجردلا نع هلأس لب هذه دنع فقي مل ريخلا يف هتاف هتبغر نمو

 . «نيدلاولا رب» : لاق ىلاعت

 هللا قح دعب ىتأي نيدلاولا قحو .نيدلاولا قتح ضحم اذهو «هللا تح ضحم لوألا نإف

 ال ميركلا نآرقلا نم عضاوم يف هديحوت عم امهربو امهقح نرقي هل هميظعت نم هناحبس هنإ لب

 امهتقفشو «كتيذغتو كتيبرتو كداجيإ يف ببستلا نم هالذب ام لباقم بجاولا قحلا نم امهل

 . امهقح ضعبل ءافو امهب ربلاف كيلع امهفطعو

 اقف ةلضافلا لامعألا هذه ةلسلس نم ةثلاثلا ةجردلا نع لخبي ال نم دازتسا هوت هنإ مث

 هللا ةملك ولعت هبو هب الإ موقي ال يذلا هدومعو مالسإلا مانس ةورذ هنإف ؟هللا ليبس يف داهجلا

 بلسو مهزع باهذو هلهأ طاطحناو مالسإلا مده - هللاب ذايعلاو - هكرتبو هنيد رشنيو

 ملو غي مل نم نإف ملسم لك ىلع ديكألا ضرفلا وهو . مهتلودو مهناطلس لاوزو مهکلم

 الا نع ف ع تاج واو فا

( مقر ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي )١(
 :اعوفرم هون ةريره يبا نع ( ۰ ۲) مقر دواد وبأو ۰ / ۱0۸

 : «قافن نم ةبعش ىلع تام «هسفن هب ثدحب ملو ْرعَي ملو تام نم»
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 : تيدحلا نم دخوب ام +

 يف داهجلا مث «نيدلاولا رب مث ههتقو يف ةالصلا ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ نأ - ١

 . اهساسأ وهو هعورف تادابعلا نإف : ناميإلا لصأ دوجو دعب كلذو «هللا ليبس
 داهجلاو نيدلاولا ربو ةالصلاب باوحجلا صيصخت ةنيرقب ةيندبلا لامعألا لاؤسلا اذهب دصقي - ؟

 .ناميإلا اهالعأ يتلا بولقلا لامعأ نم ءيش هباوج الو لاؤسلا يف لخدي ملو

 هللا نم اهبيرقت بسح توافتت امنإو ةيلضفألا يف ةدحاو ةجرد يف تسيل لامعألا نأ - ”

 . اهنم هميدقت يغبني امع هلأسف .اهتحلصمو كهعفنو «ىلاعت

 . اهل هللا ةبحم لجأ نم اهريغ نع لضفت لامعألا نأ - <

 . هلالجب قيلي اًنابثإ ؛ىلاعت هلل ةبحملا ةفص تابثإ - ه

 . اًميظع اًعفن لاؤسلا اذه دافأ دقف ؛ةماهلا ءايشألا اًضوصخ ملعلا نع لاؤسلا لضف - 5

 . لوؤسملا نم ةبيهلاو راجضالا ةفاخمك بابسألا ضعبل ملعلا نع لاؤسلا ضعب كرت - 1
 + ةدئاف د

 اب كلذ ىلع بيجي مم ناكو . تارم ةدع لامعألا يف ةلضافملا نع يع يبنلا لئس
 : لوقي ةراتو . اهتقو لوأ يف ةالصلا : لوقي ةرات هنإف اذلو ؛ لئاسلا لاح حلصيو ماقملا بساني

 نأ كش الو . هب قيلي امو بطاخملا لاح بسح ىلع كلذو ةقدصلا ةراتو «هللا ليبس يف داهجلا
 نيد يمالسإلا نيدلا نإف ماعلا حلاصلاو لمعلا ديري نم ىواتفو هادسلاو ةمكحلا ةبوجأ هذه

 .ساسألا اذه ىلع ةينبم لامعألا نيب ةلضافملا نوكت نأ يغبني اذل ؛ هلامعأو هماكحأ يف عقاولا

 تقولا كلذكو هيلإ ههيجوت يغبنيف اب الإ حجني الو هل حلصي ًالمع ناسنإ لکل نإف
 بلط نوكي ةراتو . ةجاحلاو تاعاجملا تقوك كهريغ نم لضفأ ةقدصلا نوكت اًئيحف هفلتخي
 . هنع فارصنالاو هيلإ ةجاحلل عفنأ يعرشلا ملعلا

 ةعاسو ةءارقلا نم ىلوأ ءاعدلاو رافغتسالا نوكي ةعاسف :ةليللاو مويلا فئاظو كلذكو

 .اذكهو ةالصلا نوكت ىرخأ

PR 
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 N نوعبرألاو سماخ ا ثيدح ا چ

 ءان هم دهشت رجلا يلصي ا هللا لوسر ناک دق :تلاق هنن د ةشئاع نع 14 ه)

 . سّلَعلا نم دَحأ نهفرعي م نهتويپ ىلإ نعجري مث نهطورمب تاَعّفَلتم تاتمؤملا نم

 (té مقر ملسمو (AW) « (010/8) مقر يراخبلا|

 هفوص نم نوكتو رح نم نوكت ةملعم ةيسكأ :طورملا :لاق

 . 1۸۳ / ١ هبرعلا ناسلإ

 برعلا ناسلإ .٠ ليللا ةملظب حبصلا ءايض طالتخا :(سلغلا »و هتافحتلم :(تاعفلتم »و

(۱۰/ 10۰۱. 

E 

 ٠ ماللاو ةا نيغلا حتفب ا

  eةعبرم اهنأ مهضعب دازو . ناولأب ططخم ءاسك :- ميملا رسكب - طرملا ٠

 ٤ - نهسوؤرو نهنادبأ نيطغ يأ هتاففلتم : تاعفلتم ٠

 : ىلامجإلا ىنعملا +

 يبنلا عم رجفلا ةالص ندهشيو نهتيسكأب نفحتلي نك ةباحصلا ءاسن نأ ةت ةشئاع ركذت

 نأ الإ « مالظلاب ءايضلا طلتخا دقو نهتويب ىلإ ةالصلا دعب نعجري مث 0
 رظانلا

 ٠ كلذ نم ةعناملا مالظلا ةيقب دوجول ؛نهفرعي ال نهيلإ

 : ءاملعلا فالتخا دع

 : رجفلا ةالص تقو يف لضفألا يف ءاملعلا فلتخا

 مظعأ هنإف ؛ 57 اورفسأ» ثيدحل ؛لضفأ اهب رافسإلا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذف

 نأ ىلإ ةثالثلا ةمئألا مهنمو «روهمجلا بهذو . حيحص نسح : يذمرتلا لاق .«رجألل

 ٠ بابلا ثيدح اهنم ةريثك ثيداحأل ؛لضفأ اهب سيلغتلا

 : ناباوج اهنسحأو «ةريثك ةبوجأب 2خلإ .. رجفلاب اورفسأ» ثيدحلا نع اوباجأو

 )١( مقر يذمرتلاو «475) مقر دواد وبأو 550 / ۳) دمحأ هجرخأ )١05« مقر ۲۷۲ / )| يئاسنلاو )059( 1
٠ 

 حيحص ثيدح وهو ءراصنألا هموق نم لاجر نع ديبل نب دومحم ثيدح نم
 مقر هجام نباو )٦۷۲(



 ss (N) مصمم ممم صم هدصصم lll ةديق عرق
 باقعأ يف اهنوعقويف اولجعتي ال ىتح ؛رجفلا عولط ققحت رافسإلاب رمألاب داري نأ امإف - ١

 ريغل يتأي وهو كباب ريغ ىلع ءاج (مظعأ) وه يذلا ؛ليضفتلا لعفأ) نوكيو ؛ليللا
 . اريثك ليضفتلا

 ال قءارقلا ةلاطإبو «ةبحتسم اهنإف «ةالصلا ىف ةءارقلا ةلاطإ رافسإلاب داري نأ امإو - ۲

 . نافسألا كفو الإ قالصلا نم نوغرفي

 ١ ثيدحلا نم دخوب ام +

 . اهتقو لوأ يف حبصلا ةالص ىلإ ةردابملا بابحتسا - ١

 عمو «ةنتفلا فوخ مدع عم ؛لاجرلا عم ةالصلا دوهشل دجاسملا ىلإ ءاسنلا نايتإ زاوج -5

 . ةنيزلاب نهسفنأ راهشإ نم نهظفحت

EEا  

 ا اَذِإ لاسو ااا اعملو « تبجو | اذ 2 هيف لا رصعلاو
 مقر يراخبلا] .سّلَعب ا يسا ناک ا 6 اوُوُطبأ مهآر دو ع
 . )0 مقر ملسمو «010) «(07۰)

 : تيدحلا بيرغ
 رحلا ةدشل مهلامعأ سانلا رجه نم ةذوخأم . لاوزلا دعب رحلا ةدش يه :«ةرجاهلا» - ١

 . 1("ه / )٠١ برعلا ناسلإ

 . ريغت الو ةرفص اهلخدت مل هةيفاص :(ةيقن) - ۲

 . سمشلا ينعي «تباغو تطقس : 000
 . مدقتو ؛حبصلا ءايض عم ليللا رخآ مالظ باللاو نيغلا حتفب , :(سلغلا» -

 ا

 : سمخلا تاولصلا ءادأل تقولا يف لضفألا نايب ثيدحلا اذه يف

 . ءامسلا دبك نع سمشلا ليت نيح : رهظلا ةالصف

 نأ :اهردقو هبيغملا ةرفص اا ل ا لارا اه نیلا و نات ياو
 . لاوزلا لظ دعب هلثم ءيش لك لظ نوكي
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 . اهبيغم يف سمشلا طوقس تقو ىلصت : برغملاو

 رمحألا قفشلا لاوز وهو اهتقو لوأ يف اورضح اذإف «نيمتؤملا لاح اهيف ىعاري : ءاشعلا نإو

 لضفألا اهتقو هنإف ؛ليللا نم لوألا فصنلا نم برقي ام ىلإ اهرخأ اورضحي مل نإو « اولص

 . ةقشملا الول

 . مالظلاب ءايضلا طالتخا لوأ دنع نوكت حبصلا ةالص نإو

 ١ ةدئاف +
E GT lS E 

 ق 2117 يلع قفتم (منهج حبق نمرحلا ةدش نإ ةالّصلاب اوذربأق رحلا دشا اذإ» :

eانكشي ملف ءاضمرلا يف مي هللا لوسر ىلإ انوكشا : لاق ")لسم دنع كاف » 

 ٠ تقولا جورخ ةيشخل كلذو ؛ مهبجي ملف داربإلا تقو ىلإ رهظلا ريخأت اوبلط مهنآ ديري

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ءاشعلا ادع ام اهتقو لوأ يف ةالصلاب ةردابملا ةيلضفأ- ١

 الإ «ثيداحألا هب تحص امك ليللا فصن ىلإ نوكيو «ريخأتلا ءاشعلا يف لضفألا نأ - ١

 . راظتنالاب مهيلع ةقشملا ةيشخ ىلصتف نولصملا عمتجا اذإ

 مدع عم ةلاطإلاو مامتإلا عم فيفختلا نم نيمتؤملا لاح ةاعارم مامإلل لضفألا نأ -

 . راجضإلا

 ٠ مدقت امك رافسإلا ىري نم ىلع ةجح وهو «رجفلا يف سيلغتلا ىلع ليلد ثيدحلا يف - ٤

 ؛ اهتقو لوأ يف ةالصلاب نايتإلا نم ىلوأ ةعامج يف ةالصلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف - ه

 ۰ . ءاشعلا ةالص يف ةعامجلا ةاعارمل كلذو

P08 

 نوعبرألاو عباسلا ثيدحلا س 1

 يمّلسألا ا يبأ ىلع يبأو نأ تلا: لاك ةمالَس نب رايس لاهنملا يب نع! 41

 يتلا - ةرجاهلا يّلصي ناك : َلاَقَف ؟ ةبوتكملا يّلصي 1 يلصي هم هلل ا يبأ هَل َلاَقَ

 يف هلحر ىلإ 56 عجري مث ضا لدو سلا جا نيحس ىلوألا اهنوعدت

. 65319 /1489( 
 مقر « يراخبلا حيحصا (؟) . (516) ملسمو « (013) مقر يراخبلا هجرخأ

)١( 
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 °3 چ را ر ر رر ومصر ع
 نم رخۇي نأ بحس نکو «برغملا يف لاق ۶ «ةيح سمشلاو ةتيدملا ىصقأ

 ةالص نم لشن ناكوب ةاهدعب ثيدحلاو اهل مولا م زكي ناكو لا توعد يتلا ءاشعلا رر ر ر ەر رە
 « )0٤۷( مقر يراخبلا| ٠ (ةئاملا ىلإ ا 1 ناكو هسيلَج لجرلا ٠ فرعي نيح ةادَعلا

 . 550(1 مقر ملسمو :(049)

 ١ - سمخلا تاولصلا يه : ةبوتكملا ٠ ةضورفملا :ديريو .

 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ليربج اهماقأ ةالص لوأ اهنأل ؛رهظلا يه :ىلوآلا +#

 ١ لقرب محد لاو  ترخلا ةه ىلإ الا ر نط رز: نييمسشلا صدت :
 ش . 1(. / © برعلا ناسلإ اهب صحف اذإ

 اهترارح رثأ ةوق : اهتايحب دارملاو اهضايب ءاقن نع هب ربع زاجم : ةيح سمشلاو - ؛
 . اهترانإو

 انه داريو هثلث ليللا نم ىضميو «قفشلا بيغي نيح ليللا ةملظ :ةكرحم : ةمتعلا - ه

 . ءاشعلا ةالص

 . حبصلا ةالص نم فرصني : ةادغلا ةالص نم لتفني - 1

 يهو ةرجاهلا يلصي مي ناك هنأب ادتباف ةبوتكملا ةالصلا تاقوأ هن ةزرب وبأ ركذ
 دحأ عجري مث رصعلا يلصيو . اهتقو لوأ اذهو هبورغلا وحن سمشلا لوزت نيح ءرهظلا ةالص

 دقف «برغملا» امأ . اهتقو لوأ اذهو ةيح لازت ام سمشلاو ةنيدملا ىصقأ يف هلحر ىلإ نيلصملا

 . سمشلا بورغب اهتقو لوخد نأ مدقتو . اهيف درو ام يوارلا يسن

 اهتقو رخآ يف ىَّلصت نأ وه لضافلا اهتقو نأل ؛؟ءاشعلا رخؤي نأ بحتسي م ناكو
 هيف ةعامجلا توفي وأ راتخملا اهتقو نع اهرخؤي نأ ةيشخ ؛اهلبق مونلا هركي ناكو ؛راتخملا

 نع رخأتلا ةيشحخ ؛اهدعب ثيدحلا هركي ناكو «ليللا ةالص كرتو مونلا يف قارغتسالا ةفاخمو

 . ةعامج اهتالص نع وأ ءاهتقو يف رجفلا ةالص

 اهتالص يف أرقي هنأ عم هبناجب سلج نم فرعي لجرلاو ؛رجفلا ةالص نم فرصني ناكو

 . سّلَغب اهيلصي ناك هنأ ىلع لد امم قئاملا ىلإ ةيآ نيتس نم



 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 نم ءزج لوأ وه ةالص ةيأ تقو نم ءزج رخآ نأو سمخلا تاولصلا تاقوأ لوأ نايب - ١

 ا

 ١ - ءاشعلا ادع ءاهتقو لوأ يف اهيلصي ناك مي الع يبنلا نأ نايب .

 ديقت نكل ليللا فصن وهو «راتخملا اهتقو رخآ ىلإ ريخأتلا ءاشعلا ىف لضفألا نأ - ۳

 . مدقت امك نيلصملا ىلع ةقشملا مدعب ءاشعلا ريخأت ةيلضفأ

 ٤ - راتخملا اهتقو دعب اهعقوي وأ «ةعامجلا عيضي الئل ؛ءاشعلا ةالص لبق مونلا ةهارك .

 نكل «ةعامج رجفلا ةالص نع وأ «ليللا ةالص نع ماني الثل ؛اهدعب ثيدحلا ةهارك - ه

 حلاصمب لاغتشالا وأ عفانلا ملعلا ةركاذم ىلع بحسنت ال ءاشعلا دعب ثيدحلا ةهارك

 للا

 يف ءاج دقو «ةمتعلاب ءاشعلا ةالص ةيمست ةهارك ىلع ليلد : ةمتعلا اهنوعدت ىتلا : هلوق - 5

 مكتالص مسا ىلع بارعألا مكتبلغت ال» :اًعوفرم !(146 /۲۲۸) مقرإ ملسم حيحص

 .ةيمستلا هذه نم بضغي ف رمع نبا ناكو (ءاشعلا هللا باتك يف اهنإف

 نع "نيحيحصلا يفف «طقف ةهاركلل ةيمستلا نم بضغلا نأو «زاوجلا ىلع لدي ام دروو

 رجفلا نم نيقفانملا ىلع لقثأ ةالص سيلا : مكي هللا لوسر لاق هت هن ةريره يبأ ٠

 . ثيدحلا رخآ ىلإ «...ًاوبح ولو امهوتأل اهيف ام نوملعي ولو «ءاشعلاو

 هبناجب نم الإ فرعي ال لجرلاو ءاهنم فرصني ثيح «سلغ يف رجفلا ةالص عقوي نأ - ۷

 . ةثاملا ىلإ ةيآ نيتس نم اهتالص يف أرقي هنأ عم

 . حبصلا ةالص يف ةءارقلا ليوطت ةليضف - ۸

 نأل ؛(ملعأ ال» :لوق نم فكنتسي الأ ملعي ال وهو ملع نع لئس نمل يغبني هنأ هيفو - 4

 . ملع الب هللا ىلع لوق لهج نع ءاتفإلا

 نع عروت ثيح ؛ميظع فرش لب هقح يف اًصقن سيل ملعي ال امع ملاعلا نم فقوتلاو

 . ملعلا نم هدح دنع فقوف عضاوت ثيحو لع الب طبخلا

 وهو اهلاوز ىلإ سمشلا عولط تقو نم وهو ؛ليوط لصاف رهظلا ةالص تقوو رجفلا ةالص تقو نيب نأ انل رهظ )١(

 . حراش . رهظلا تقو الو «رجفلا تقو نم سيل

 .("565؟) مقر هحيحص يف ملسمو ء(100) مقر يراخبلا (۲)
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 ةدئاش ٠

 نم لاح فيكف «ءيربلا رمسلاو حابملا مالكلا وهو ءاشعلا دعب اًهوركم ثيدحلا ناك اذإ

 اونتف نمو « ةنجاملا ةنتافلا تاياورلاو فحصلا ةعلاطمو « ةعيلخلا ىناغألا عامس يف ليللا نويحي

 برق اذإ ىتح ةالصلا نعو هللا ركذ نع ةداضلا ةيهلملا باعلألاو «ةمثآلا مالفألاو ةلجخملا رظانملاب

 تاوصأو سمشلا رح الإ مهعجاضم نم مهظقوي امف ءاوعجه تامحرلا لزنت تقو ناحو « رجفلا

 ! ؟ اهتقو نع اهوعاضأ امبر لب «ةعامج رجفلا ةالص اوكرت دقو «ةايحلا ةكرحو ةعابلا

 مهب بعلو عشبلا لاونملا اذه ىلع ةايحلا مهب تراس سانأ ىلع لتاق مغو ديدش فسأ

 هللا اوسن نمم اونوكي نأ مهيلع ىشخي ءالؤهف « مهرضي ام ىلإ مهعفني امع مهدصف ؛ ناطيشلا
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 ى نوعبرألاو نماثلا ثيدح ا اه
 مهتويبو مهروبق هللا الم : قدنحلا موي لاق تت يبلا نأ ا يلع نع

 « (۲۹۳۱) مقر يراخبلا. (سْمّششلا تباع ىَتَح ىطلسولا ة ةالصلا نع اًنولغش امك ارات
 . [(1۲۷) مقر ملسمو ۹ « () < )£11۱(

 مهتويب هللا الم - ٍرْصَحلا ةالص تب طولا ةالصلا نع انولغشاا :: لتس .ظفلا نفو
 . !(551) مقر ملسمإ . ءاشعلاو برغلا ني نس نيب اهالص مث ران مهروبقو

 ةالص نع م هللا لوسر نوکرشملا سبح : لاق هت ا# دوعسم نب هللا دبع نع هلو

 ةالصلا نع انوُلعَشا : كي هللا لوسر لقت «ئرتنما وأ سمشلا ترّمحا ىتح رصعلا
 مهقاوجأ هلا اشحا وأ ارات مهر وبقو مهقاوجأ هللا الم - رصعلا ةالص - ىّطسولا

 . !(518) مقر ملسم] . «(رات مهروبقو

 ١ تيدحلا بيرغ +

 ةرحلا نم ةرونملا ةنيدملا يلامشب طاحأ هتباحصو ا لولا رفح هروجلا"قدنتخلا +
 . ةرجهلا نم سمح ةنس هرصاحت ودعلا عومج تناك ثيح ٠ ةيبرغلا ةرحلا ىلإ ةيقرشلا

 كلذكو» : ىلاعت هلوق كلذ نمو هرايخ : ءيشلا طسوأو . طسوأ ثنؤم : : ىطسولا - ؟ 5

 . رايخ : يأ ٤١ : ةرقبلا] 4 اطسو ةمُأ مك انلعج
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 رصعلا ةالص نع مهسفنأو ةنيدملا ةسارحو ةطبارملاب هباحصأو ملي يبنلا نوكرشملا لغش

 هولا دع ااو لع يبنلا اهلصي ملف ؛ سمشلا تباغ ىتح

 مهولغشو هبحصو هوذآ ام ءازج ؟ ران مهروبقو مهفاوجأ ألمي نأ منو يبنلا مهيلع اعدف

 . تاولصلا لضفأ يه يتلا ءرصعلا ةالص نع

 ١ ءاملعلا فالتخا د:

 :هلوقب اهيلع ةظفاحملا ىلع ىلاعت هللا ثح ىتلا « ىطسولا» ب دارملا ىف ءاملعلا فلتخا

 اهركذ ةريثك لاوقأ ىلع 41978: ةرقبلا | |( ئَطْسْوْلا ةالّصلاو تاوّلصلا ىلع اوغفاحإ

 كلذ نم ءيش ركذ ىلإ ةجاح انب سيلو مهتلدأ ركذو ءالوق رشع ةعبس ىلع “ل يناكوشلا
 . ةبولطملا ةدئافلا ةلقو « ةلاطإلا ةيشخ

 نأ ,فلخلاو فلسلا روهمج بهذ هيلإو «ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا هيلع لدت يذلاو

 . ةجحلا طقاس « ةلالدلا فيعض وهف «لوقلا اذه ادع امو (« رصعلا ةالص) : اهب دارملا

 :تيدحلا نم ذخؤي ام د:

 انك : لاق يلع نع نيحيحصلا يف ءاج امل رصعلا ةالص : ىطسولا ةالصلاب دارملا نأ- ١

 نع انولغش» : بازحألا موي لوقي ياب هللا لوسر تعمس ىتح رجفلا اهارن

 اهنأل ؛ىطسولا ةالصلا تيمس : ريثألا نبا لاقو «رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا

 . اهيلع ةظفاحملاب تصخ كلذلو ,ارجأ اهمظعأو ةالصلا لضفأ

 . اهئادأ نم نكمتلا مدعل ؛ اهتقو نع ةالصلا ريخأت زاوج - ۲

 ءاًنابكرو الاجر ةالصلاب كلذ دعب اورمأ مهنإف .فوخلا ةالص عرشت نأ لبق اذه لعلو

 رجح نبا لاقو . اذهل ةخسان فوخلا ةالصو .اّدصق اهرخأ : ضايع يضاقلا لاق

 ثيدح يف يئاسنلاو دمحأ دنع عقو دقو اميس الو برقأ اذه : [(۸۳ / ۲) حتفلا يفإ

 وأ الاجرف متفخ نإف» فوخلا ة ةالص يف هللا لزني نأ لبق ناك كلذ نأ : ديعس أ

 . ۲۳۹ ةيآ ةرقبلا ةروسإ 4 ناك

 . اهركذ اذإ اهيلصي اهتقو يف ةالصلا نع لهذ نم نأ - *

. (I / ١( يناكوشلا مامإلل « راطوألا ليف )١( 

 ) )۲م ملعُلا لامکا» ىف



 هم oss» (r) اإ وغ عرق
 ٤ - صاصق هنأل ؛ هملظ ردقب ملاظلا ىلع ءاعدلا زاوج .

 ءدراولا صنلا نم دب ال لب : ىنعملاب ثيدحلا ةياور مدع ىلع ليلد هيف : ءاملعلا لاق - ٠

 دحأ ىلع رصتقي ملو (هللا اشح» وأ (هللا الم) : هلوق نيب ددرت هون دوعسم نبا نإف

 . ىنعملا يف امهداحتا عم نيظفللا

 1 نوعبرألاو عسانلا ا ثيدح ا س

 : لاف كف 0 ا مّتعأ : لاق عب سابع نب هللا دبع نع
 EE ل رطقي ار ا جَرَحَف .نايبصلاو سلا دكر هلا لوسر اي ةالصلا
 قر راجل اا هذه ةالصلا هذهب مهترمأل سالا یل راد يتمأ ىلع قش اش
 . )1٤۲(1 مقر ملسمو )۷۲۳۹

 : ثيدحلا بيرغ *:
 باهذ دعب ءاشعلا ةالص رخأ هنأ : دارملاو « ليللا ةملظ يهو ةّمّنعلا ىف لخد :متعأ -

 . 5١(1! / 4) برعلا ناسلإ . ليللا ةملظ يف اهالصف . قفشلا

 : ىلامجإلا ىنعملا **

 سيل نمم نايبصلاو ءاسنلا دقرو « ليللا نم ريثك بهذ ىتح « ءاشعلا ةالصب مي يبنلا رخأت
 دقر دقف « ةالصلا : لاقو هيَ باطخلا نب رمع هيلإ ءاجف . راظتنالا لوط ىلع لامتحا الو ةقاط مهل
 نأ اًئيبم- لاقو لاستغالا نم ءام رطقي هسأرو دجسملا ىلإ هتيب نم ميا جرخف ؛ نايبصلاو ءاسنلا
 يتمأ ىلع ت قشأ نأ الول» :- ةالصلا يرظتنم لانت يتلا ةقشملا الول ريخأتلا ءاشععلا يف لضفألا
 . (ةرخأتمل ةعاسلا هذه يف ةالصلا را

 : ءاملعلا فالتخا +

 ؟ ريخأتلا وأ ميدقتلا لضفألا له : ءاشعلا ةالص يف ءاملعلا فلتخا

 كلو هللا لوسرل ةبلاغلا ةداعلا نأب نيلدتسم ؛ ءاملعلا نم ةعامج لوألا ىلإ بهذف
 لضفأ اهريخأت ناك ولو «رذعلل وأ «زاوحلا نايبل « ةليلق تاقوأ يف الإ اهرخؤي ملو « ميدقتلا

 . هيلع بظاول

 . ةريثكلا ةحيحصلا ثيداحألا هذهب نيلدتسم ؛ ريخأتلا لضفألا نأ ىلإ روهمجلا بهذو
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 دقو «نيمومأملا ىلع ةقشملا ةيشح الإ كلذ نم هعنمي ملف ؛اهريخأت ىلع موادی مل هنوك امأ

 . «يتمأ ىلع قشأ نأ الول اهتقول هنإ» : مدي جياع لاقف ةليل تاذ اهرخأ

 :تيدحلا نم ذخؤيام +

 ١ - ةقشملا كلذ نم هنيو «ريخأتلا ءاشعلا يف لضفألا نأ .

 ٠ ةحمسلا ةعيرشلا هذه يف ةلوهسلاو رسيلا ببست ةقشملا نأ - ۲

 لاوحأ هب نرتقا اذإ لضافلا نم ىلوأ لوضفملا لمعلا باكترا نوكي دق هنأ - م

 تاسبالمو ٠

 ٤ - هتمأب هتمحرو ياع يبنلا ةقفش لامك .
 . ع يبنلا عم ةعامجلا نودهشي نايبصلاو ءاسنلا ضعب نوك - ه

 ٠ - ا يبنلا عم هاف رمع ةحارص ٠ كم يبنلا قلخ نم هتقثو هلالدإل .

 . ةدئاف ليصحت وأ ةلفغ لامتحال رباكألا هيبنت ىلع ليلد هيف - /

00%8 



 ٣ - (")ةداصلا تاهوركم نم ءيش يف باب |

 . هلعاف بقاعي الو هكرات بائي ام وه : نييلوصألا دنع هوركملا

 ام اهنم فلؤملا ركذ ةريثك يهو ,اهلطبت الو اهلامكب لخت ءايشأ ةالصلا تاهوركمو

 1 ناثيدحلا ناذه هنمضتي

N1 را ثيدحلا  

 ءاشعلا رضحو ةالّصلا تَميِقُأ اذل : :لاق تت 5 نع اخ ةشئاع نع ه۰

 مقر يا .هوحن ها د نإ 7 ا مقر ملسمو 01106((2) مقر يراخبلا ( ءاشعلاب اوؤدباف
 هذ

 , (o04) مقر ملسمو « (۷۳)

 بسحبو ,ةالصلا حور وه كلذ نأل ؛بلقلا روضحو عوضخلاو عوشجلا ةالصلا يف بلطي

 ١ , اهصقن وأ ةالصلا مامت نوكي ىنعملا اذه دوجو

 رسكنت ىتح برشلاو لكألاب ةءادبلا ىغبنيف ؛رضاح بارشلا وأ ماعطلاو ةالصلا تميقأ اذإف

 مل ام اذه ,ةالصلا بَل وه يذلا عوشخلا نع هبلق فرصني اليكو ىب هنهذ قلعتي الو ,يّلصملا ةمهن

 آل بحتسملا نأل ؛ءيش لك ىلع اهتقو يف ةالصلا مدقي ذكيحف ؛قاض نإف . تقولا هيلع قضي
 . بجاولا مح

 :ثددحلا نم دخوب ام د

 ىلع مدقتف اهتقو قضي مل ام اهيلع امد الا: اي و ا

 . لاح ةيأ

 . جاتحم ريغ مأ ماعطلل اجاتحم ناكأ ءاوس : ثيدحلا رهاظ - ۲

 . عراشلا دصقم نم اهومهف يتلا ةلعلا نم اًدخأ ؛ةجاحلاب ءاملعلا نم ريثك هديق نكل

 ماعطلا تقو لعجي الأ ىلع Ek كرت يف رذع هيلإ جاتحملل ماعطلا روضح نأ - ۳

 . ةرمتسم ةداعو اًمئاد ةالصلا تقو وه

 . ةاجانملل بلقلا رضحيل ؛ةالصلا يف بولطم لغاوشلا كرتو عوشخلا نأ - <

PR 

 )١( حراش , هدارفإ نسحي ,لقتسم عوضوم نيثيدحلا نيذه نأل ؛ اهتعضو ةمجرت هذه .
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o۱۱ةالص ال» لومي ا هللا لوسر تعمس اتلاف عاب ةشئاَع نع ملو |  

 ,E نابل ةعفادي وه الو اعطلا ة ةرضحب

 : ىلامجإلا ىفحملا # ٠
 هبر يدي نيب ةالصلا يف بلقلا روضح يف ةديكألا عراشلا ةبغر ركذ قباسلا ثيدحلا يف مدقت

 عراشلا نإف اذهل ؛عوشخلاو ةنينأمطلا مدع اهدوجو ببسي يتلا لغاوشلا عطقب الإ كلذ نوكي الو

 نع ىهني كلذكو . هب قلعتم هبلقو هيلإ قوتت يلصملا سفن يذلا ماعطلا روضحب ةالصلا نع ىهني

 ريغ ١2)7بقاحلا وأ نقاحلا ةالص نأل ةطئاغلاو لوبلا امه نيذللا نيثبخألا ةعفادم عم ةالصلا

 . ىذألا ةعفادمب هرطاخ لاغشنال مات

 ١ ءاملعلا فالتخا د:

 عم ةالصلا اوححصي ملف ؛ (ةيميت نبا ) مالسإلا خيشو «ةيرهاظلا » ثيدحلا رهاظب ذخأ

 مل مالسإلا خيش نأ الإ . ةلطاب ةالصلا اودعو نيئبخألا دحأ ةعفادم عم الو ماعطلا دوجو

 . ماعطلا ىلإ ةجاحلا عم اهححصي

 . اًقلطم اهوححصي ملف ؛اوذش «ةيرهاظلاو »

 . لاحلا هذه ىلع اهتهارك عم ةالصلا ةحص ىلإ ءاملعلا روهمج بهذو

 .اهتحصل ال اهلامكل يمن ثيدحلا اذه يف ةالصلا مَن نإ :اولاقو

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 قضي مل ام نيثبخألا ةعفادم لاح ىفو هيلإ جاتحملا ماعطلا روضح دنع ةالصلا ةهارك ١-

 . اًقلطم مدقتف تقولا

 .ةالصلا يف نابولطم عوشخلاو بلقلا روضح نأ ١-

 . هتالص يف هلغشي ام لك داعبإ يلصملل يغبني ٠-

 ةعمج ا كرت يف رذع كئلوأ لك طوغتلا وأ لوبتلا وأ بارشلا وأ ماعطلا ىلإ ةجاحلا نأ - ٤

 ناسنإلا رودقم يف وه ام ركذ امل ديعاوم تاولصلا تاقوأ لعجي الأ طرشب ةعامجلاو

 .اهنم

 .هطئاغ سبتحا نم ئبقاحلاو هلوب سبتحا نم نقاحلا )١(
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 هللا قح ىلع دبعلا قح ميدقت يف باب سيل اذه نأ ملعاو : ؟"يناعنصلا لاق - ٠

 نم لهم متع ت ها ىف لعب ا یال یک عی نم ليد لات
 . هتاجانم

 سفنلا يف موقي ىنعم وهف ؛نوكسلاو فوخلا نم عومجم هنأب عوشخلا مهضعب رسف -1

 . ةدابعلا دوصقم مئالي ءاضعألا يف نوكس هنم رهظي

 ةدئاف

 ءاملعلا لاق

 دبعلل سيل هنأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو !؟ةلفخلا عم نوكت فيكف ؛ىلاعت هلل ةاجانم ة ةالصلا

 نم نكت الو » :هلوقو « 114 : ل :ىلاعت هلوقل ؛اهنم لقع ام الإ
 دبعلا نإ) : اعوفرم ای نار يالا دواد وبأ هاور الو 6 :فارعالا | (نيلفاغلا

 مل نإف «هللا ركذ ةماقإل تضرف امنإ ةالصلاف ؛(اهسدس الو اهرشع هل بتكي ال ةالصلا يلصيل

 ام لك نم هغيرفت وه بلقلا روضحو .ةالصلا ةميق تصقن هل ةبيهو ميظعت يلصملا بلق يف نكي

 . ايندلا بح نع ةئشانلا رطاوخلا الإ ببس اهل ام ةاجانملا نع ةالصلا

 )١( «ةدعلا» ىف )۲ / ٦٤( .

 . (الو5) مقر “دواد يبأ ننس يف )0

 . (315) مقر ؛(۲۱۱ / ٩ )١ يئاسنلا ننس (۳)

 . نسح ثيدح وهو ها رساي نب رامع ثيدح نم )۱۸۸٩( مقر ؛(6١١5 ۲۱۰ / 5) ؟نابح نبا حيحص) )€(
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 لا تاقوأ : تارت ۳

 يف رافكلا ةهباشم نع داعتبالاك ,عراشلا اهملعي مكحل ؛ةنيعم تاقوأ يف ةالصلا ترظح

 . مهتدابع تقو

 : ةثالث يهنلا تاقوأو

 . حمر ديق ضرألا نع سمشلا عفترت يتح رجفلا ةالص نم : لوألا

 . لاوزلا يف أدبت ىتح عافترالا يف اهتياهن سمشلا غلبت نيح : يناثلا

 . بورغلا ىلإ رصعلا ةالص نم : ثلاثلا

 1 نوسمخ او يناثلا ثيدحلا وب

 مهاضرأو ؛ نویضرَم لاجر يدنع دهشا :لاق يني سابع نب هللا دبع نع ۲

 دعو لا ةالصلا نع ىه و يبنلا نأ : ف رمع يدنع

 . ثيدحلا نم هانعم يف امو . AYY مقر ملسمو 081(«2) مقر يراخبلا] (برغت یتح رصعلا

 8 كوسمخلاو ثلاثلا ثيدحلا

 عملا ذك و الد :لاق ملي هلل لوسر نع هان د يردخلا ديعس نبأ نع ۴

 «0۸7) مقر يراخببلاإ . ET وا عفترت ىتح

 . (KATY مقر ملسمو

 ءصاعلا نبا ورمع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع نع 29 بابلا يفو :فنصملا لاق

 بعكو «لبج نب ذاعمو «تباث نب ديزو عوكألا نب ةملسو ,بدنج نب ةرمسو قريره يبأو

 ملو الا قب ةشئاعو وللا د و يلهابلا ةمامأ يبأو قرم نب
 م مو

 . لسرم هثيدحف ا يبنلا نم عمسي

 . ًالقتسم اًدحب هثيداحآ نوكل هتلعج , يعضو نم بابلا اذه (1)

 ىلع ةلومحم يراخبلا ةياورو . (سمشلا علطت ىتح رحفلا ةالص دعبا» وهف «(ملسم » ظفل امأو يراخبلل ظفللا اذه (۲)

 . ىلوأ ناكل ۽ ؛ملسم ةياور فنصملا ركذ ولف مذه

 خو ةريره يبأو ورمع نبا يثيدح ىلع اقفتا دقف ( فنصملا مهو دق امك نيحيحصلا يف ءالؤه لك ثيداحأ تسيل (۳)

 و قي ةرم نب بعكو صاعلا نبا ثيداحأ يناربطلا رخأو ينيب ةسبع نب ورمعو ةشئاع يثيدحب ملسم درفناو

 . هزت ةرمس ثيدح يواحطلا



 ص ۹۹ 20 1270 20 Û 20 20 250 <: هج 550 2: Ê EÛ > 25 ماجحألا ةدمغ جر

 قرشت ىتح حبصلا ةالص دعب ةالصلا نع ميا يبنلا نم يهنلا : نيثيدحلا نيذه يف

 . (راتمأ ةثالث نم برقي ام يأ) حمر لوط ردق نيعلا رظن يف عفترتو سمشلا

 نيذه يف ةالصلا يف نأل ؛ سمشلا بيغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالصلا نع اًضيأ ىهنو

 يف مهتهباشم نع انيهن دقو اهبورغو اهعولط دنع اهنودبعي نيذلا نيكرشملاب اهبشت نيتقولا

 . مهنم وهف موقب هبشت نم نأل ؟ مهتادابع

 ٠ ءاملعلا فالثخا د

 :تاقوألا هذه يف ةالصلا يف ءاملعلا فلتخا

 . اهريغو ةحيحصلا ثيداحألا هذهب نيلدتسم ؛ ةهوركم اهنأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذف

 لكو . ةخوسنم اهنأب يهنلا ثيداحأ نع اوباجأو ؛ اهيف ةالصلا ةحابإ ىلإ ةيرهاظلا تبهذو
 صاخلا ءانب وأ ؛ديقملا ىلع قلطملا لمح باب نم ءاملعلا اهلعج ةخسان اهومعز يتلا ثيداحألا

 . ةلوهسب نكم انه وهو « عمجلا رذعت اذإ الإ خسنلا ىلإ لدعي الو . ماعلا ىلع

 ؟ تاقوألا هذه يف اهنع يهنملا ةالصلا يه ام : اوفلتخا مث

 ؛فاوطلا يَنَعْكَر ادع ام ؛تاعوطتلا عيمج اهنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذف

 . ثيداحألا يف دراولا يهنلا مومعب نيلدتسم

 ةعامجو ةيميت نبا مالسإلا خيش اهراتخاو «دمحأ مامإلا نع ةياورو ؛ةيعفاشلا بهذمو

 دجسملا ةيحتك بابسألا تاوذ تاولصلا امأ «بابسألا نع ةقلطملا لفاونلا اهنأ ىلإ انباحصأ نم

 ثيداحألا كلذ ىلع مهليلدو . تقو يأ يف اهببس دوجو دنع ةزئاجف ءوضولا يتعكرو « هلخادل
 . ةماعلا يهنلا ثيداحأل ةصصخم اهنإف تاولصلا هذهل ةصاخلا

 . نييناجلا ثيداحأ نم لكب لمعيو اهلك ةلدألا عمتجت لوقلا اذهبو

 ؟ حبصلا ةالص وأ يناثلا رجفلا عولط نم حبصلا يف يتلا أدبي له : اوفلتخا مث

 نيلدتسم «ةلبانحلا بهذم نم روهشملا وهو ءرجفلا عولط نم أدبي هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذف
 : ثيداحأب كلذ ىلع

 هج رخي ملو : تلق . ًارصتخم (To) مقر هجام نباو « (414۹) مقر يذمرتلاو ۷۸(۰) مقر دواد وبأ هج رخأ 00(

 . هقرطب حيحص ثيدح وهو ۰٤(۰ / ۲) دمحأ هجرخأو يئاسنلا



 ماالعلا ريسيت 230 20 120 2> ات> (تت0 اجج> ا: 2: 5: 2: >2: >> هج ©» ٠ ٠ Û 4 ( تنكح

 يتعكر الإ رجفلا عولط دعب ةلفانلا ميرحت ىلع لدي هنإف ؛ «نيتدجس الإ رحفلا دعب ةالص

 . يهتلا «يفتلا نم دارملا نأل ؛رجفلا

 . رجفلا عولط نم ال ,رجفلا ةالص نم ئدتبي يهنلا نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذو

 : ثيداحأب كلذ ىلع اولدتساو

 ةالص الا : هاب ديعس يبأ نع ۱۸٣٤] ۱۱۹۷ ي 087! يراخبلا هاور ام اهنم

 باطخلا نب رمع نع اًضيأ (087) مقر يراخبلا هاور اع "تلا عفت رت تحت معلا دب

 نم كلذ ريغو «اهبورغ الو سمشلا عولط مكتالصب اورحت ال١ لاك د سلا نأ فلم

 . ةحيحصلا ةريثكلا ثيداحألا

 . ثيداحألا هذه لثم مواقي ال وهو ,لاقم هيف نولوألا هب لدتسا امو

 ١ نيتيدحلا نم دخوب ام د:

 ام عفترتو سمشلا قرشت ىتح حبصلا ةالص دعب ةقلطملا ةالصلا لفاون نع يتلا - ١

 . راتمأ ةثالث نم برقي

 . سمشلا بيغت ىتح ,رصعلا ةالص دعب ةقلطملا ةالصلا لفاون نع ُىَمّنلا - ؟

 انه يفنلا نأ «حبصلا ةالص دعب ةالص الا : إب ديعس يبأ ثيدح نم ذخؤي - ۴

 عراشلا ظافلأ يف لعفلا ىلع تلخد اذإ يفنلا ةغيص نكل «ةغللا ىضتقم اذهو سنجلل

 عراشلاف ,هيفن نكمي ال ةالصلا سنج نأل ؛يعرشلا لعفلا يفن ىلع اهلمح ىلوألاف

 . يعرشلا وهو هفرع ىلع هظافلأ قلطي

 اذه نم ذخؤيف ؛رافكلا ةهباشم ةيشخ يه يهنلا ةلع نأ ثيداحألا ضعب نم مهف - ٤

 . مهديلاقتو «مهتاداعو «مهتادابع يف مهديلقتو مهب هبشتلا ميرحت

 ١ ةدئاش +

 ليلق ليئثض تقو وهو ثيداحألا يف هتوبث عم يهنلا تاقوأ نم ثلاثلل ضرعتي مل فلؤملا

 : ثيداحأب هيف ةالصلا ميرحت تبث دقو «لوزت ىتح عافترالاب سمشلا يهتنت نيح ئدتبي

 ناهن تاعاس ثالث» : ينب رماع نب ةبقع نع !(81 / ؟9) مقرإ ملسم هاور ام اهنم

 مئاق مومي نيح : اهادحإ : اتوم نهيف َرْبقَت نأ وأ ,نهيف يص نأ اناهني مك هنا لوسر

 .(ةريهظلا

 ناف لص ملا هنمو هاب ةسبع نب ورمع نع اًضيأ ۸۳۲ / 4 مقرإ ملسم هاور ام اهنمو
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 تع ١ نإ. وود ةو وكلا اف
E TE Eرجست لكيح نإف .ةالصلا نش رصقأ مُث ؛حمرلاب للا لقب  

 .( منهج

 ٠ ةيئات ةدئاف د:

 هبشتلاو مهديلقت يف نأل ؛نيكرشملا ةهباشم نع دعبلا ىلع تينب ,ةعيرشلا ماكحأ نم ريثك
 ىتح «اهيف مهئاذتحاو .مهلامعأ ناسحتسا ىلإ لصي ىتح دتميو جردتي .سفنلا ىلع اريثأت مهب

 ش مهتيصخش تباذ دق «مهل اًعبت اوحبصيو «لالقتساو «ةدحوو ,ةزع نم نيملسملل ام لوزي

 . نيملسملا ىلع نولادي اذهبو ؛مهيف مهتيونعمو

 ,مهلاوحأو .مهديلاقتو .مهتاداعو «مهتادابع يف .ةدحولاو ةزعلا نيملسملا نم ديري مالسإلاو

 .ةفورعملا اهتزيمو .ةصاخلا اهتفص اهل ةلقتسم ةمأ اونوكي نأ مهنم ديريو

 . ةريصب الو ةيور الب مهفلخ نورجي انرصع يف نيملسملا دجن ديدشلا فسألا عمو

 ,نيدلا فلاخ ولو ,ليمجلا وهف هب نوتأي لمع لكو .نسحلا وهف برغلا نم درو ام لكو

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف . قلخلاو

 .مهتملك ىدهلاو قحلا ىلع عمجاو .مهتلفغ نم مههبنو مهتدقر نم نيملسملا ظقيأ مهللا

 | احم Cn ذاب
 نحنو ,دحأ لكل ةعاشم مولع هذهف ,عارتخاو ةعانص نم هوملع ام ملعتن الأ دارملا سيلو

 ,مالسلاو نمألا بابتتسا نم اننيد هب رمأي اميف اهلمعتسن اهملعتن نيح اننأل ؛مهنم اهب ىلوأ

 . ملاعلل رامدو بيرخت ةادأ نوكتسف ؛نيرمعتسم ةاغط يديأب اهنوك امأ . ةيرشبلا داعسإو



 مااملا ريسيت 20 20 20 20: DDDDDDDDDD DE 1F تح

 اهنيك نورا ا تا ع3
 ناو عيارل ثيدح ا س

 چ ع م هر RE رين ري 5 31 ريب نا“ اوي سبق 2 5 1 هم 8 سا ها

 فلا تدك ام هللا 200 لاَقو؛ الا د ال

 . ؛اهُييَلِص ام للاو» : مدي يبل لاق تر سمفلا تاک

 تبرع اًمَدَعَب رصحلا ىَلصَف ءاَهل اَناَّضَوَتَو ةالصلل ضو ناحطب ىلإ اتمقف : لاق
 . !(581) مقر ملسمو 6 6)51١5( (6)450 (095) مقر يراخبلا| ٠ فيما اهدعب نم لا

 ٠ + ثيدحلا بيرغ #

 دجن نم لئابق عم شيرق رافك اهيف مدق يتلا بازحألا ةوزغ وه : قدنخلا موي - ١
 دا روضات

 ءيشلا لوصح برق : اهانعمو « ةبراقملا لاعفأ نم داك و فاكلا رسكب - تدك ام - ۲

 . لصحي مل يذلا

 . أطخ اهمض دعو « ءارلا حتفب : يشكرزلا لاق : تبرغ - *

GSنحط كلا هيا ابا  Eا  

 . ةنيدملاب داو « ءاطلا نوكسو ءابلا مضب : ناحطب - 3

 وهو سمشلا تبرغ نأ دعب  قدنخلا موي يع يبنلا ىلإ ككل باطخلا نب رمع ءاج

 ٠ بورغلا نم سمشلا تبرق ىتح اهلصي ملف رصعلا ةالص نع هولغش مهنأل ؟ شيرق رافك بسي

 "كلل رمعا ل اًئيمطت ؛نآلا ىتح اهلصي مل هنأ - قداصلا وهو - مَع يبلا مقاف

 الف قف * يذلا

 «سمشلا تبرغ نأ دعب رصعلا ىلصف ؛ ةباحصلا هعم أضوتو اضوتف ؛ يع يبنلا ماق مث
 ٠ برغملا ىلص رصعلا ةالص دعبو

 ها هنم دارملا نيبيو « ثيدحلا مهف ىلع دعاسي مجارتلا عضوو « ةرهاظ اهتيسانم نأل ؟ ةمجرتلا هذه تعضو يذلا انأ )١(

 ش ٠ فنصملا



 هم (r) ةدمممممهمممهمدصصم pl ةدمق جرت
 :تيدحلا نم دخوب ام د

 ١ - سمخلا تاولصلا نم تئاوفلا ءاضق بوجو .
 عرشت نأ لبق اذه نكلو ىدمع وه امنإو اًنايسن سيل ةيضقلا هذه يف اهريخأت نأ رهاظلا - ۲

 . ءاملعلا هحجر امك فوخلا ةالص

 دنعف ةرضاحلا تقو قضي مل ام ءاضقلا يف ةرضاحلا ىلع ةبئاغلا ميدقت ىلع ليلد هيف - "'

 . تئاوفلا رثكت اليك مدقت كلذ

 ٤ - كلذ ركني مل برر يبنلا نأل ؛ملاظلا ىلع ءاعدلا زاوج .

 . نيباصملا ىلع بئاصملا نيوهت ةيعورشم - 4

  Eفلحتسي مل ولو قداصلا فلح زاوج :



 شا ص 2 ° هم ت

 اهبوجوو ةعامج ا ةالص لضف باب - مه

 نع ةرابع يه يتلا تاعامتجالا اهتادابع نم ريثك يف عرشت اهنأ ةعيرشلا هذه ومس نم

 اونواعتيو ؛مهرومآ يف اورواشتيو اوفراعتيو اولصاوتيل ؟نوملسملا اهيف عمتجي ةيمالسإ تارمتؤم

 دئاوفلاو «ةميظعلا عفانملا نم اهيف تاعامتجالا هذهو . اهيف يآَرلا لوادتو مهتالكشم لح ىلع

 زع راهظإو «بولقلا نييلتو ءزجاعلا ةدعاسمو لهاجلا ميلعت نم رصحلا توفي ام ةميسجلا

 .هرئاعشب مايقلاو ءمالسإلا

 «ةدحاولا ةلحملا لهأ نيب ريغص رّمتؤم وهف «دجسملا يف ةعامجلا ةالص تارمتؤملا هذه لوأو

 ةدحولا ةاون نوققحيو نوفراعتيو نولصاوتيف ؛مهدجسم يف تارم سمخ ةليلو موي لك نوعمتجي

 ٠ ىربكلا ةيمالسإلا

 لضْفَأ ةعامجلا ةالص) : لاق ا هللا 16 0 هوو ا دبع نع 19 5]

 ٠ !(100) مقر ملسمو 545(4) مقر يراخبلاإ . !ةجرد نيرشعو عبس فلا ةالص نم

 : تيدحلا بيرغ *

 اًبيصن الو اًءزج : لقي مل :"ريثألا نبا لاق : ةجرد . درفلا :ةمجعملا لاذلاو ءافلاب : ذفلا

 ٠ قوف ةهج ىلإ تاجردلاف عافترالاو ولعلا ةهج نم باوثلا دارأ هنأل «كلذ وحن الو

 ` ىلامجإلا عملا +

 امل - ةعامجلا نأب «درفنملا ةالص ىلع ةعامجلا عم ةالصلا لضف نايب ىلإ ثيدحلا اذه ريشي

 نيرشعو عبسب درفنملا ةالص ىلع ديزتو لضفت - ةميسجلا حلاصملاو ةميظعلا دئاوفلا نم اهيف

 الو. حلاصملا قيقحتو ؛دوصقملاب مايقلا يف ريبكلا توافتلا نم نيلمعلا نيب امل «باوثلا نم ةجرد

 ٠ مورحم يأو مورحم ريبكلا حبرلا اذه عيض نم نأ كش

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - ةعامجلا عم ةالصلا لضف نايب هيف ٠

 ٠ ةعامجلا ةالصل ةبسنلاب درفنملا ةالص باوث ةلق نايب هيف - ۲

 ٣ - دارفنالاو ةعامجلا يتالص نيب باوثلا يف ريبكلا قرفلا ٠

 ڈک نأ ىلع لدي ثيدحلا يف (لضفأ7 ظفل نأل ؟هنع اهؤازجإو درفنملا ةلص ةحص - ٤

 . ١۳١( / ۲) «حتفلا” يف ظفاحلا هركذ (۱)
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 . روذعملا ريغ قح يف اذهو «ىرخألا ىلع امهادحإ ديزت نكلو لضف هيف نيتالصلا

20 
 ا ا ثيدحلا س

٥ oةعاَمجلا يف لجرلا ةالصا : ا هللا لوسر لاق لاق ا ةريره يبا نع  
 ت

 ےب رر ر ا ےک

 ضو اذ هنأ كلذو ءاقعض نيرشعو )سْمَخ قوس يو هتي يف هتالص ىلع فعضت
 E ربا رج o جس

 الا ٌةَوُطَح طخَي مَ ةالصلا الإ هجرخب ال دجنسلا ىلإ جرح م ءوضولا نسخت
 هاب اسس رس

 .ةالصم يف مادام هيلع يلصت ةكئالملا لر مل یلص اإ ُكيطَح انه هن طحو دج اهب

 هيلع قفتم ةالصلا رنا ام ةالص يف مكدحأ لاري الو هْمَحْرا مهلا هيلع لص مهللا
 . !(549) مقر ملسمو )1٤۷(« مقر يراخبلا] يراخبلل ظفللاو

 ةعامج يف ىلص نم نأو «درفنملا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص لضف نايب ىلإ ثيدحلا اذه ريشي

 وج ةماعلا هله ىف ا ناو راق نو اب توو حلم وب ناط ناجح قعر

 الإ ضرغ يأل جرخي ال ةصلاخ ةينب هتيب نم جرخ مث ءوضولا نسحأف أضوت اذإ ةالصلا دارأ نم نأ

 . ةئيطخ اهب هنع طحو «ةجرد اهب هل تعفر الإ ةوطخ طخي مل «ةالصلا ءادأل

 يف ماد ام ةمحرلاب هل وعدتو هيلع يلصت ةكئالملا لزت مل ؛ةعامجلا عم دجسملا يف ىلص اذإف

 ةعامجلا ةفعاضم بابسأ نم نإو .همحرا مهللا هل رفغا مهللا : اهمحرتو اهئاعد يف لوقتف هالصم

 يف وه نم رجأ هراظتنا يف رجألا نم هلف ؛ةعامجلا عم ةالصلا رظتني ماد ام هنأ درفنملا ةالص ىلع

 . ةعامجلا راظتنا الإ هسبحي مل هنأل ةالصلا سفن

 . موؤشم مورحم الإ اهليصحت يف نواهتي ال ماسج دئاوف هذهو

 + ءاملعلا فالتخا +

 !نيرشعلاو سمخلا ثيدحو !نيرشعلاو عبسلا| ثيدح نيب عمجلا نيل يف ءاملعلا فلتخا

 نأل ؛ريثكلا ددعلا يفاني ال ليلقلا ددعلا : لاقي نأ اهبرقأو نونظو تانيمخت مهتاسملت لكو

 . هنمض لخاد وهف نييلوصألا لاوقأ نم حيحصلا ىلع دارم ريغ ددعلا موهفم

 وه «ةسمخ ١ نإ :رجح نبا لاقو «نورشعو ةسمخ» :يراخبلا ظفلو «نيرشعو اًسمخا :تاياورلا ضعب يف ءاج )١(



 مالعلا ريسيت 030 020> 20 جك > 030: DODO DOD ا١١ك] ته

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 قدصي ددع يأب لصحت ةعامجلا ةليضفو ءاهتفعاضمو دجسملا ىف ةعامجلا ةالص ةليضف - ١

 ال كلذو ؟باوثلا ىف ةدايزلا لوصحل ىعدأ ددعلا ERE بوم كف

 و هل بعك نبأ كيدعت نم 177 دیار ملا باما اور

 نم ىكزأ نيلجرلا عم هتالصو ءهدحو هتالص نم ىكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص

 ٠ دحاولا عم هتالص

 ٠ ةعامجلا ةالص نع لضفلا يف اهرخأتو درفنملا ةالص يف صقنلا - ۲

 ٠ اهباوث يف ريبك صقن ىلع «درفنملا نم ئزجتف «ةالصلل اطرش تسيل ةعامجلا نأ - ۳

 ىلع بترم ةكئالملا رافغتساو ءاياطخلا طحو «تاجردلا ةعفر نم لضفلا اذه لك نأ - ٤

 باوثلاف ةصلاخ ةينب ةالصلا دصقل دجسملا ىلإ تيبلا نم جورخلاو « ءوضولا ناسحإ

 ٠ رجألا نم ركذ ام هيلع بترتي مل ءزج هنم الخ ولف ؛لامعألا عومجم ىلع بترم روكذملا

 ةالصلا يف وه نم باوث ةالصلا رظتنمل نأ < 0

2200 
 E تالا حل

 ىلع ةالص لق نإ : : مکا هللا لوسر لاق : لاق هنت ةر نبأ نعا 2/1

 دقو ءاَوْبَح ولو اًمهوَأل امهبف اَم َنوُمَلْعَي ولو رجلا ةالصو ءاشعلا ةالّص َنيقفاَنملا
 وک ويه د یر قرب ار ور واوا 2 ی

 TS مث باق ة ةالصلاب رمآ نأ تمم

 هس سل ولس م

 مق ب مهت «(5601/) مقر يراخبلا| ؛راثلاب | ويب قرحأف ةالصلا ا ك وق 5 ىلإ بطح (
 ٠ ملسم ظفلب .أ o1) 69 قر لسو

 ٠ تيدحلا بيرغ د:

 ٠ ىنعملا يف غلبأ ديدشتلاو ءاهفيفخت ىوريو «ءارلا ديدشتب :(قرحأف» -

 ربخ هنأل ؟بوصنم وهو هيتبكرو هيدي ىلع يشمي نأ وبحلا : "ريالا نبا لاق : اوبح - ۲
 ٠ ًاوبح نايتإلا نوكي ولو : يأ «ةردقملا ناك

 ۶ (۷۹۰) مقر هجام نباو )٤ ۸٤(۰“ مقر يئاسنلاو )€00( مقر دواد وبأ )١(

 ۰ نسح ثيدح وهو (1 / 5) دنسملا يف (۲)

 )١ / 95”( ٠ ريثألا نبال ' ةياهنلا (۳)



 تيد GE )۷ ٠ ٤ 50 ه0 هنت) هن A ه5: هتج هج: 2: ١ < © ماجعكإلا طمع 2رن

 : ىلامجإلا ىنعملا
 ةالصو ءاشعلا ةالص تناكو ةليلق الإ هللا نوركذي الو «سانلا نوؤاري نوقفانملا ناك امل

 نيتالصلا نيتاه يف نورصقي مهدجن ؛مهلجأل نولصي نيذلا سانلا مهاري امف مالظ تقوب رجفلا

 يعاد هادح نم الإ ةعامجلا عم امهئادأل طشني الو مونلا ةذلو ةحارلا تقو يف ناعقت نيتللا

 قشأ ناتالصلا ناتاه تناك ؛ركذ ام ىلع رمألا ناك الو . ةرخآلا باوث ءاجرو «ىلاعت هللاب ناميإلا

 رجألا نم دجسملا يف نيملسملا ةعامج عم امهلعف يف ام نوملعي ولو . نيقفانملا ىلع لقثأو

 . لفطلا وبحك اوبح ولو اههونأل ا

 نأب كلذو ةعامجلا عم امهئادأ نع نيلساكتملا نيفلختملا ةبقاعمب مه دق هنأ ياع مسقأو

 مزح مهعم «لاجرب هعم قلطني مث هناكم سانلا مؤيف ًالجر رمأي مث «ةعامج ماقتف ةالصلاب رمأي

 مهفلخت يف هوبكترا ام ةدشل ؛رانلاب مهتويب مهيلع قرحيف ةالصلا نودهشي ال موق ىلإ بطح نم

 درو امك «مهل بنذ ال نيذلا ءايربألا نايبصلاو ءاسنلا نم تويبلا يف ام الول «ةعامجلا ةالص نع

 . ثيدحلا قرط ضعب يف

 ١ ءاملعلا فالتخا +:

 ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ةفئاط تبهذف : ةعامجلا ةالص مكح يف ءاملعلا فلتخا

 ؛يفكي نم اهب ماق اذإ «ةيافك ضرف اهنأ ىلإ ءالؤه نم ىرخأ ةفئاط تبهذو . ةدكؤم ةنس اهنأ

 . نيع ضرف اهنأ ىلإ ثيدحلا لهأو هعابتأو دمحأ مامإلا بهذو . نيقابلا نع تطقس

 . ةالصلا ةحصل طرش اهنأ ىلإ اوبهذف ةيرهاظلا تغلابو

 . (ةيميت نبا مالسإلا خيشو «يلبنحل ا ليقع نب ءافولا وبأ لوقلا اذه راتخاو

 ١ بهاذملا هذه ةلدأ د:

 عبسب ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص» : ثيدحب ةنس اهنأ ىلإ نوبهاذلا لدتسا

 .500(1) مقر ملسمو« ( ٩ « 544) مقر يراخبلا] (ةجرد نيرشعو

 . ةيلضفألا يف اكرتشا تارفنالا ةالصو ةعامجلا ةالص نم الك نأ : مهلالدتسا هجوو

 لينآو 1يرابلا حتفإ يف ةروكذم ةفلكتم ةديعب تاليوأتب بابلا ثيدح نرد

 . امهريغو “"؟راطوألا

 يقيقحتب (۱۰۲۹) مقر ثيدحلا حرش يف (۲)



 رڪ

 ماعلا ريسيت 2: 120 20 2: 2: 3: اج 2: 02: 02: 2: 2 22 ت2 | ٠١ ۸( كدت

 كلذو ؟نيع ضرف اهنأ نوري نم ةلدأ يهف «ةيافك ضرف اهنأ ىلإ اوبهذ نم ةلدأ امأ

 . ةيافكلا ضرف يكرات لاتق ةيعورشمل

 . ةلتاقملا ريغ لتقلاو «مهلتقب مه ءالؤه نأل ؟اًميقتسم ًاليلد اذه سيلو

 ؛هعم نمو يبنلا ةالصب نيفلختم لا ءالؤه نع اًطقاس اهبوجو ناكل ؛ةيافك ضرف تناك ولو

 . نذإ هيلع نوبقاعي ابجاو اوكرت اونوكي ملف
 : ةحيرص ةحيحص يهف «نايعألا ىلع اهل نيبجوملا ةلدأ امأ

 ةريبك ىلع الإ مهبيذعتب مهي ال يع هنإف ؛انعم يذلا اذه هن ةريره يبأ ثيدح : اهنمف

 . بونذلا رئابك نم

 «قيرطلا ةروعول ؟هتيب يف يلصي نأ ا غلا نذأتسا يذلا الا ثيدح :اهنمو

 . هل صخري ملف «هل دئاق دوجو مدعو

 . لاتقلا تقو يهو «تاللاحلا دشأ يف اهتيعورشم : اهنمو

 . ليوأتلا لبقت ال ةعصان ةلدأ نم كلذ ريغو

 الب حصت ال اهنإ : لقن مل اننأل ؛بوجولا مدع ىلع اهيف ةلالد الف ؛ةلضافملا ثيداحأ امأ

 . رذعلا مدع عم اهلعاف مثآ باوثلا ةصقان ةحيحص اهنإ : لوقن نكلو «ةعامج

 هجام نبا هاور ام وهف «ةالصلا ةحصل طرش اهنأ نوري نم مهو «كلذ يف نيلاغلا ليلد امأ
- o 

 عمس نما :ةقين :ا2 سابع نبا نع )٤([ مقر )١ / 5٠١ ننسلا يفإ ينطقاردلاو 010747 : مقرإ

 «رذع نم الإ هَل ةالص الق تاب ملف َءادّتلا

 . هلاجر ضعب يف ءاملعلا ملكت دقو «عوفرم ال فوقوم ثيدحلا نأ حجارلاو

 ثيداحألا قفاويل ؛(دجسملا يف الإ ةلماك ةالص ال» ب هليوأت نكميف «هتحص ضرف ىلعو

 : هلامك ين ءىشلا ىفنب ديري «عراشلا ناسل ىف ريثك ريبعتلا اذهو

 يف حيرص (ةجرد نيرشعو عبسب ذفْلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص» از

 . باوثلا نم اًئيش اهيف عراشلا لعج ثيح درفنملا ةالص ةحص

 ةريره يبأ ثيدح نم ( ۷ / )١ يئاسنلاو (o0۲)» مقر دواد وبأو 56 كوف] مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ )١(

 نأ هل صخري نأ هلأسف ةالصلا ىلإ يندوقي دئاق يل سيل هنإ :لاقف مک هللا لوسر ىلإ ىمعأ ءاج)) :ظفلب اًعوفرم

 . (هبجأف »: لاق معن :لاقف 5 ةالصلا ىلإ ءادنلا عمست له١ :هل لاقف هاعد ىلو املف «هل نذأف ؛هتيب ىف ىلصي



 هم )14( «همدمع همم مه ممددمم la ةصيغ جرت
 :لاق مهتلدأو ءاملعلا بهاذم !(177صا)| ؟ةالصلا  باتك يف ميقلا نبا ركذ نأ دعب

 زوجي ضراعل الإ نايعألا ىلع ضرف دجاسملا ىف اهلعف نأ هل س ؛لّمأتلا قح ةنسلا لمأت نمو

 ال هنأ هب هللا نيدن يذلاف ٠٠ راثآلاو تا مج قفتت اذهبو «ةعامجلاو ةعمجلا كرت هعم

 . 7 رذع نم الإ دجسملا يف ةعامجلا نع فلختلا دحأل زوجي

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . نيغلابلا لاجرلا ىلع ؟نيع ضرف ةعامجلا ةالص نأ - ١

 ٠ ةبوقعلا قحتسي مثآ ؟رذع الب ةعامجلا كرت نم نأ - ١

 الإ ةقيرطلا هذهب مهبيذعت نم هعنمي مل هنإف ؟حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد نأ - ۳

 . باذعلا قحتسي ال نم بيذعت فوحخ

 الإ ةالصلا ىلإ اوتأي مل مهنأل ؟ةعمسلاو ءايرلا الإ مهتدابعب اودصقي مل نيقفانملا نأ - ٤

 . سانلا مهدهاشي نيح

 . رجفلاو ءاشعلا يتالص لضف - ه

 هيلع لدي ام اذهو «ةعامج يف امهئادأ ىلع لومحم ءاشعلاو رجفلا يتالص لقث - 5

 نع فراصلا ةوقو امهنع فلختتلا ىلإ يعادلا ةوقل ؟اتلقث امنإو «قايسلا

 . امهروضح

BP 

a E e E O E O a EEرمأي ناك ا  

 . رفسلا يف ةريطملا وأ ةدرابلا ةليللا يف (لاحرلا ىف ةاولص الأ» :هرثإ ىلع لوقي مث « نوي اًنذؤم

 يبنلا لاق :لاق قيم رز تدرس a او تر راق برع اياها

 (ةالصلا تميقأ نإو «هنم هتجاح يضقي ىتح « ؛لجعي الف ماعّطلا ىلع مكدحأ ناك اذإ» : م
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 لا ا اروع نا دك
 س نوسمخ او نماثلا ثيدح ا اه

 هتآرما مكدحأ ١ تنذأتسا إم :لاق هللا يتلا نَع اعوان َرمع نب هللا دبع نعإ

 دبع هيلع لبقأف :لاق نهعتمتل هللو :هللا دبع نب لالب لاقف :لاق ( 'اهعنمب الق دجسملا ىلإ

 :لوقتو مي هللا لوسر نع كربخأ :لاقو طف لغم هس هس ام اس ام هيف هللا
 )١5 KEEY €. Ifo مقر ملسمو )٥۲۳۸(« «(۸۷۳) مقر Ek ل هللاو

 .457(1 / ۱۳١ مقر ملسمإ . (هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال١ : «ملسم» ل ظفل يفو

 : ىلامجإلا ىضحملا #:

 - ةالصلل دجسملا ىلإ ةأرملا جورخ مكح اًيبم - لاق سيا يبنلا نأ غي رمع نبا ىور

 يف ةعامجلا ةليضف اهمرحي الئل ؛اهعنمي الف دجسملا ىلإ هتآرما مكدحأ تنذأتسا اذإ»

 . (دحسملا

۸} 

 00 لحأ ناكو

 ءاسّنلا نوص ىلع ةريغلا هتلمحف ؛ةئيزلا يف ءاسنلا عّسوتب « مديح يبنلا نمز نع ريت دق نامزلا

 همالك نم هوبأ مهفف ؛ نهعنمنل هللاو : - عورشملا ىلع ضارتعالا دصق ريغ نم - لاق نأ ىلع

 ابس هبس نأ ىلع هلوسرو هلل بضغلا هلمحف ؛ ب يبنلا ةنس ىلع - اذه نروح نفرتعي هنأ

 . نهعنمنل هللاو : لوقتو « مر هللا لوسر نع كريخأ : لاقو . اًديدش

 :تيدحلا نم دخوي ام دع

 ىأر ناكو «ثيدحلا اذه ثدح نيح ارضاح اقر رمع نب هللا دبع ءانبأ

 ١ - كلذ تبلط اذإ دجسملا ىف ةالصلاب ةأرملل نذإلا بابحتسا .

 . 27تيداحألا كلذ تحض امك قتفلا نم نمألاو ةنيزلا مدع عم ءاهل نذإلا زاوج - ۲

 E اير الر يع يع رع

 اهضعب يفو «لالب هنأ اهضعب يفو دقاو هنأ ةحيحصلا ثيداحألا ضعب ىف درو هنآل ؛(هئانبأ دحأ) ظفلب تربع امنإ (۲)

 ۰ . هللا دبعل نبا

 مث حير بيطأو سابل نسحأ ىلإ نودمعي ثيح «علختو كتهت نم اننامز يف ءاسنلا هيلع ام فلسلا دهاش ول فيك (۳)

 «قيقر ءاطغب نههوجو نيشغو نهعطاقم نيبيو «نهماسجأ فصي ام بايثلا ¿ نم نسبل دق «تايراع تايساك نجرخي

 نأ اوملعل ؛اذه نم اًئيش اوأر ول . مهتنتفل ضرعتلاو لاجرلا ةمحازمب نذخأي مث «نهقيحاسمو نهلامج نع فشي

 نم ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةريغلا بهذت نأ فسؤملا نمو «تويبلا ىف نهبجح نآ دق هنأو ةدسفم ضحم نهجورخ

 . فنصملا ها . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ال نوکر الو ؛اًقرط كلذ ىف نوعفري الف «نهرومأ ءايلوأ



 بجيف ؟دايعألا بطخو ظعاوملا عامسل امأ ٠ ةالصلا درجمل نذإلا زاوج نأ رهظيو < ۳

 تاوذو قتاوعلا جرخن نأ انرمأ : هني ةيطع مأ ثيدح يف ىتأي امك «نهروضح
 ا

 ٤ - مي يبنلا ةنس ىلع ضرتعا نم ىلع راكنإلا ةدش .

 «مارتحاو بدأب كلذ نوكي نأ هاري ىنعم ىلإ عراشلا مالك هجوي نأ دارأ نمل يغبني هنأ < ٥

 ٠ هيجوت نسحو

 )١( مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )9175( .



 مالمعلا ريسيت 2م 22: 52: 2 2 1: 2:25: ههه 1114{ هك

 ربع نا * كب

 ر نا ك1
 اهلضفو رجفلا ةنس يتعكر ديكأتو

 . عراشلا نم ًاريرقتو «ًالعفو اثح ة ةرهطملا ةنسلا اهيف تحص «ةبتار ننس ةبوتكملا تاولصلل

 عيقرتو «تائيسلا ريفكتو تاجردلا ةعفرو تانسحلا ةدايز نم :ةميسج دئاوعو «ةميظع دئاوف اهلو

 . رضحلا يف اذه < اهيلع ةديدشلا ةظفاحملاو اهب ءانتعالا يغبني اذل ؛ اهصقن ربجو «ضئارفلا للخ

 ِهَناِرَص
 ا ىحلا نع لولو ءرفسلا يف امأ

 و

 لبق نيتعكر ا 0 :لاَق 0 نب هللا دبع نع[ 54|
 ءاّشعلا دعب نيتعكرو برخا دعب نيتعكرو ةعمجلا دعب نيتعكرو ءاَمدعَب نيترو هللا

 0 ءاشعلاو ؛ برخُلا امان: ذل يفو . 881(1) « (۷۲۹) مقر ملسمو ((1175) f مقر يراخبلا]

 . [(۷۲۹) مقر ملسمو «(۱۱۷۲) مقر يراخبلا] «هتیب یفف ةعمجلاو
 2. بع

5 

0 

 ا ا :عقلن ةصفح ينتلدح :لاق يشم رمع نبا نأ» E ما جاد

 ملل يلا ىلع لخدأ ال ةعاس تاكو رجلا علطي امدعب نيَتفيقَح نيدجس يّلصي ناك
 . )١١77(1 مقر يراخبلاإ . اهيف

 تاعكر عبرأ رهظلا ةالصل نأ كلذو . سمخلا تاولصلل ةبتارلا ننسلل نايب ثيدحلا اذه يف

 ءاهدعب نيتعكر برغملل نأو ءاهدعب نيتعكر ةعمجلا ةالصل نأو ءاهدعب نيتعكرو اهلبق نيتعكر

 رجفلا ةبتارو -ءاشعلاو برغملا -ليللا يتالص يتبتار نأو اهدعب نيتعكر ءاشعلا ةالصل نأو

 . هتيب يف يب لوسرلا اهيلصي ناك ةعمجلاو
 اكا يبنلا نم (ةصفح» هتخأ ناكمل ؛ سراب يبنلا تيبب لاصتا إن رمع نبال ناكو

 ماا ل ل ا ا ول تقو هيلع لخدي

 نيذلاو مُكناميأ تكلم نیذّلا مكنذأتسيل اونمآ نيِذّلا اًهيَأي» : ىلاعت هلوقل الاثتما ءاهيف م

 يف هيلع لخدي ال ناكف ؛ ٥۸ :رونلا | «رجفلا ةالص لبق نم تام ثالث مكنم ملحلا اوغلبي مل

 . يلصي سيا يبنلا ناك فيك ىريل ءرجفلا ةالص لبق يتلا ةعاسلا

 )١( نيثيدحلا نيذهل اهتبسانمل ؛اهتعضو يدنع نم ةمجرتلا هذه .
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 يبنلا نأ هربختف ؛كلذ نع «عْيقإَم ةصفح» هتخأ لأسي ناك - ملعلا ىلع هصرح نم - نكل

 . حبصلا ةالص ةنس امهو «رجفلا علطي امدعب نيتفيفخ نيتدجس يلصي ناك « مكي

 ٠ :ثيدحلا نم ذخؤيام د:
 . اهيلع ةبظاوملاو ةروكذملا بتاورلا هذه بابحتسا - ١

 . تادكؤملا هذه نم ةبتار اهل سيل «رصعلا» نأ - ؟

 تسلا يف نوكت نأ لضفألا ةعمجلاو «رجفلا» و «ءاشعلا» و «برغملا» بتاور نأ - ۳

 رجلا سكر وف يلا

 ءاج دقف . اهدعب نيتعكرو اهلبق اًعبرأ انس رهظلل نأ ةحيحصلا دالا ضنا وف ةؤو ثق
 ی رو رولفلا نق اميراذ اعركرم نكت ةبيبح مآ ثيدح نم 2١7 يذمرتلا يف

 يف لوخدلا لبق ةدابعلل يلصملا سفن ةئيهتل ؛ةضيرفلا لبق نوكت بتاورلا هذه ضعب - 5

 . ناصقن نم اهيف عقو ام ربجتل ؛اهدعب نوكت بتاورلا ضعبو . ةضيرفلا

 س نوتسلا ثيدح ا س
 ًدهاَعَت دشا لفاوتلا نم ءيش ىَلَع هڙ يلا نکي مل :تَلاَق عقيم ةشئاع نع 10|

 VY) / 45) مقر ملسمو ء(۹١١١) مقر يراخبلا] . ٍرِجَفلا يعكر ىلع هيف
 سرس 9 ل

 .!0756) مقر ملسمإ /اهيف امو ايندلا نم ريح ٍرِجَفلا اتعكر» :(ملسم» ل ظفل يفو

 : ىلامجإلا ىتعملا

 يبنلا نأ اعقب ةشئاع تركذ دقف كأتلاو ةيمهألا نم رجفلا يتعك ي طيفك اذه

 .دشأ لفاونلا نم ءيش ىلع نكي مل : تلاق ثيح لوقو . هلعفب امهنأش مظعو ايهدكأا ب

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخ امهنإ» :لاق لء هنأو رجفلا يتعكر ىلع هنم ةبظاومو اًدهاعت

 :تيدحلا نم دخوي ام +

 . امهلامهإ يغبني الف ؛ رجفلا يتعكر يف دكؤملا بابحتسالا - ١
 ا افا دلو ايه رجلا, را روت ىلع تاره ف ١
 . ميظعلا ريخلا نم هنامرحو هنید فعض ىلع

 العج ثيح ؛ميظعلا امهلضفل كلذف ؛امهريغ نم رثكأ امهدهاعتي مكي يبنلا نوك -“

 . اهيف امو ايندلا نم اريخ

 )۱۱١۰(« مقر هجام نباو (5) مقر دواد وبأ هجرخأو :تلق .(478 ,47) مقر «يذمرتلا ننس )١(

 . حيحص ثيدح وهو )١/ ١١”( مكاحلاو



 ےس
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 ٠ ةماقإلاو ناذألا ا ۸

 مالعإ يأ ١ ٣ ةبوتلإ «هلوسرو هللا نم ناذأو# : ىلاعت هللا لاق «مالعإلا :ةغل ناذألا

 ٠«ةصوصخم ظافلأب ةضورفملا ةالصلا تقو لوخدب مالعإلا : عرش وهو 14 /١ةياهنلاإ امهنم

 هللا دوجو نمضي رييكتلا نآل ؛ةدئقتعلا لا ىلع ا7 احا تك وو

 هي دمحم ةلاسرو «صلاخلا ديحوتلا ناتينت ناتداهشلاو “هل ةمظعلاو لالجلا تافص تابثإو

 :ةميظع اًمكح هل ءاملعلا ركذو ٠ءازجلاو داعملا ىلإ ريشي حالفلا ىلإ ءاعدلاو ٠ كرشلا نايفنتو

 تقو لوخدب مالعإلاو «ةلاسرلا تابثإو «ديحوتلا ةملك راهظإو «مالسإلا راعش راهظإ اهنم

 : ةعامجلا ىلإ ةوعدلا اهنمو «ةالصلا

 نأ هلو م يبأ نع "7 علسمو "' ” يراخبلا ىور امل ؟میظع لضف هب يقل يفو

 نأ الإ اود جي ْمَل مُث لوألا فّصلاَو ءاَدّنلا يف ام سالا ملعب ول : : لاق مو هللا ا
 سس رجلا سوا ل

 . ريثك ثيداحألا نم هريغو !اومهتسال هيلع اوُمِهَتسَي

 ٠ سمخلا تاولصلل لاجرلا ىلع ةيافك ضرف امهنم دحاو لك “ةماقإلا و «ناذألا” و

 ٠ امهوكرت دلب لهآ لتاقي ٠ ةرهاظلا مالسإلا رئاعش نم امهو

 ےل سا تار يف هيل عب نس راب دک

 مك 0 دجسملا يف ةالصلا ا اوتأيل ؛ *تقولا لوخد

 هنأل ؛لالب ىلع هقلأف قح ايؤر اهنإ) : لاقف هايؤرب م ىبنلا ربخأف «ناذألا ةفص هملعأ نم

 ٠ ةالصلا تاقوأ ةفرعمل ةليسو لضفأ ناكف . «توصلا عيفر

 » نوتسلاو يداح ا ثيدح ا هس
 يراخبلا] ٠ةماقإلا رتويو َناَدَألا مَقْشَي نأ لال َرمأ :َلاَق قلي كلام نب ستآ نع

 ٠ [(۳۷۸) مقر ملسمو «(504) مقر

 )١( ةماقإلاو ناذألا ىلع ةلمتشم ثيداحألا تيأر ىنأل « اهتقحلا « ةمجرتلا يف ينم ةدايز ةماقإلا ظفل ٠
- (E۷( مقر ؟ملسم حيحصلا (۳) ۰ )1مقر ؟يراخبلا حيحصلا )٥ (۲) 

 )٤( يقهيبلاو ا مقر هجام نباو “(۱۸۹) مقر يذمرتلاو ؛؛44 © ۹۸( مقر دواد وبأ هجرخأ )١ /  )۳۹۰وهو

 ` نسح ثيدح



 هه )110( هدصدص هموم دمدمدصعم ما| غ جرش

 . عوفرملا مكح هلف مدي يبنلا وه رمآلاو « لوهجملل ينبم لالب رمأ -
 ؟ ال وأ عفرلا اهلاثمأو ةغيصلا هذه يضتقت له : لوصألا لهأ فلتخاو

 . مرا لوسرلا وهو يعرشلا رمألا هل نم رمآلا نأ رهاظلا نأل ؛هيضتقت اهنأ حيحصلاو

 . ناترم ىنثمللاو ىنثم يأ اًعفش هظافلأب يتأي نأ ينعي : (ناذألا عفشي نأ) - ۲

 . عفشلا ضيقن وهو «ارتو اهظافلأب يتأي نأ ينعي :(ةماقإلا رتويو 7 - "

 هظافلأب يتأيف «نيبئاغلا مالعإل هنأل ؛ناذألا عفشي نأ هذ الالب هنذؤم مي يبنلا رمأ

 ؛ هرخآ ىف ف (ديحوتلا ةملك) و هعيبرت تبث دقف هلوأ يف (ريبكتلا) ادع اذهو . هرب ىنثم ىنثم

 يتأي نأب كلذو . نيرضاحلا هيبنتل اهنأل ؛ةماقإلا رتوي نأ اًضيأ الالب رمأ امك . اهدارفإ تبث دقف

 . اهيف امهتينثت تبث دقف (ةالصلا تماق دق» و (ريبكتلا) ادع اذهو «ةرم ةرم اهلمجب

 1 + ءاملعلا فالتخا

 ضعبو ؛ةيكلاملا ضعبو (دمحأ » مامإلا بهذف : ةماقإلاو ناذألا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 .ةريثك ةلدأب كلذ ىلع نيلدتسم ؛نيغلابلا لاجرلل ةيافكلا ىلع نابجاو امهنأ ىلإ ءاطعو «ةيعفاشلا

 . بوجولا يضتقي رمألا نأل ؛ بابلا ثيدح اهنم
 قه لذ و ہک و ترا ي ام نع ٠ لا يف ام اهنمو

 . اهكرت نم لتاقي يتلا ةرهاظلا مالسإلا رئاعش نم هنألو ؛ ثيداحألا

 رفع نبا ن نع " يقهيبلا ىور امل ءاسنلا نود لاجرلاب بوجولا ءالؤه ضعب صخ دقو

 توصلا ضفخ نهنم بولطم هنألو ؛ ةماقإ الو ناَذأ ءاسنلا ىلع سبل : حيحص دانسإب اقف

 . عامتجالا اهل وللا ةعامجلا أ نم و رتستلاو

 نم ريثك نع حص امب نيلدتسم « نيبجاوب اسيلو ناتنس امهنأ ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلا تبهذو
 . "9 طقف ماقأ امإو هنذؤي مل ةفلدزم ةليل لع يبنلا نأ نم ةمئألا

 .(5 ١١ / ١08 «ىربكلا ننسلا » يف (۲) . )1۷٤( مقر ملسمو )11۸( مقر هحيحص يف يراخبلا (۱)

(f)مقر هحيحص يف يراخبلا جرخأو  (IVY)يلصق اوا تميقأ مث :هيفو غیا ديز نب ةماسأ ثيدح نم  

 نيب ميا يبنلا عمج ١ : اًعوفرم اظن رمع نبا ثيدح نم (1777) مقر هحيحص يف يراخبلا جرخأو ؛«برغملا
 . (ةماقإ امهنم دحاو لك هعمجب ءاشعلاو برغملا



 هنآ : هت دوعسم نبا نع 0 مقرإ يراخبلا ىور امب ناذألا هكرت نع لقن ام ضراعيو

 (نيتماقإو نيناذأب عمج يف اهالص يا

 نم فئاوط نأ !(5.05 / 0إ «تارايثخالا) يف ركذ ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ ىلع

 ٠ اولتوق ؟هكرت ىلع دلب لهأ قفتا اذإ : نولوقي ناذألا ةينسب نيلئاقلا

 ام ىلع ةبسنلاب لوقلا نوقلطي ءاملعلا نم ً[اريثك نأل ؛يظفللا نم بيرق ءالؤه عم عازنلاف

 ٠ همالك ها . أطخأ دقف هكرات ىلع مثإ ال ةنس هنأ معز نم امأ - اًعرش هكرات بقاعيو مذي

 : ةماقإلاو ناذألا ةفص يف اًضيأ اوفلتخاو

 ٠ ةماقإلاو ناذألا تافص يف درو ام لك زاوج ىلإ (دمحأ» مامإلا بهذف

 عبرأ «ةلمج ةرشع سمخ هيلإ راشملا «لالب) ناذأو «هتماقإو “لالب» ناذأ راتخا هنكل

 (هللا الإ هلإ ال) ب همتخي مث «ناتريبكت مث «تالعيح عبرأ مث «تادهشت عبرأ مث «تاريبكت

 تماق دق) مث «ناتلعيح مث «نادهشت مث «ناتريبكت «ةلمج ةرشع ىدحإ اهيلإ راشملا ةماقإلاو

 (هللا الإ هلإ ال١ ب متخي مث «ناتريبكت مث «نيترم (ةالصلا

 ءاقلعلا ووم ر ةيفاثقلاو ها كنف ةا فلق ىلإو

 لهأ لمع يه ةفصلا هذه نأبو «ةماقإلاو ناذألا ةفص يف ديز نب هللا دبع ثيدحب اوجتحاو

 ٠ دحأ هركني ملو ءاهريغو مساوملا يف نيملسملا عمجب ةكم

 تان ضعبب نيجتحم ناذألا ريبكت ةينثت ىلإ ءاملعلا ضعبو «فسوي وبأو «كلام بهذو

 نأ | لالب َرمأإ 1 ا نا خو وات يبأ ناذأبو یز نب هللا دبع ثيدح

 . !ناَدألا عَفشَي

 ال يتلا ةدايزلا نأل ؛دئازلاب ذخألا ىلوألاو . ةزئاج اهلك تافصلاف ؛ةافانم ال هنأ قحلاو

 لهأ 7-0 امنإ 19١(!: /۳) :ىلحملا يفإ مزح نبا لاق .ةلوبقم يهف ةقث نم تناك اذإ ىفانت

 لوقي نأ :«عيجرتلا » ىنعمو «ناذألا عيجرت يف اوفلتخاو .ىلاعت هللا ركذ ةدايز هيف نأل ؛ ةكم

 «هبابحتسا ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذف . هتوص اًعفار «هديعي مث «هتوص هب اًضفاخ دهشتلا نذؤملا

 )١( باتكلا اذه ىف ناذألا ريبكت ةينثت تاياور :رظنا .
 )۲( مقر دواد وبأ هجرخأ )٥۰۰  907 ۰٥۰۱ ۰نباو 1944 مقر 447 / ۱) يئاسنلاو «141) مقر يذمرتلاو |

 . حيحص ثيدح وهو «(۲۷۱ / )١ يمرادلاو «(۷ ۰ 9) مقر هجام

 . )٦1( ثيدحلا :رظنا (۳)



 تبهذو « ةكم يف هايإ هنقل ي يبنلا نإف ةروذحم يبأ ثيدحب اذخأ ءناجحلا لهأ لمع وهو
 .ديز نب هللا دبع ثيدح نم رهاظلاب اًجاجتحا ؛بابحتسالا مدع ىلإ ةيفنحلا

 بهذ : " ربلا دبع نبا لاق : لالب ناذأ راتخي هنكلو «نيرمألا زيجي ادمحأ ١ مامإلاو
 ناذألا ىنث وأ عجر وأ عبر نإف حابملا فالتخالا نم كلذ نأ ىلإ ريرج نباو دوادو قحسإو دمحأ
 . 29 ئاج هنإف ؛اهلك ظافلألا ىنث وأ هعم اهانث وأ ةماقإلا دارفإ عم

 :تيدحلا نم دخوب ام

 يضتقت ةغيصلا نإف شاع يبنلا نم رداصلا رمألا ةغيص نم اذخأ ةماقإلاو ناذألا بوجو - ١
 . نييلوصألاو نيثدحملا نم نيتفئاطلا يققحم لوق وه : "رجح نبا لاق :ثيدحلا عفر

 ةماقإلاو ناذألل تافصب ضراعم بوجولا نأل ؛ةماقإلا راتيإو ناذألا عفش بابحتسا - 5

 . دراولا عيمج زاوج ةلدألا عومجم نم ذخؤي قتباث

 . ديعبلل ءادن هنوكل ةماقإلا ىلع ناذألاب مامتهالا ةدش - ۳

 اهنإف «رخآ يف ديحوتلا ةملكو «هلوأ يف عبرألا تاريبكتلا ادع ام ناذألا عفش دارملا - ٤

 . ىرخأ ةلدأب ةصصخم

 ؛ناتعوفشم امهنإف !ةالصلا تماق دقإ و اهلوأ يف نيتريبكتلا ادع ام ةماقإلا رتوب دارملا - 4

 . ىرخأ ةلدأب امهصيصختل

 71 نوتسلاو يناثلا ا ثيدحلا 1
 وهو ةكمب تت يبنلا تي لاق يئاوسلا هللا دبع نب بهو ةفيحج يِبأ نع 7! یا ل نم ا ی ا وک

eلاق حضاتو ٍلئاَن نمف .هتوضوي لالي جرف : لاق : 

 ناو اضف : لاق يقاس ٍضايي ىلإ نأ ين ءارمح لح هيلعو تك يلا خت
 دوش

 ىَلَع يح :لوقي :(الامشو انيمي ؛لوقي) ءانههو اًنهه ہا حبنا َتْلعَجَف :لاق .لالب
 ے0 س6 نب ےک ررر رر وے

 نيب رج ؛ «نیتمكر رهظلا ىلصق مدت ةرتع هل تركو من :لاق حالقلا ىَلَع يح الّصلا

 تح نيتعكر يلصي لي مل مت ؛ « نيتعكر رصعلا ىلص مث ممي ال بلكلاو رامحلا هيدي

 . )٥۰۳([ مقر ملسمو «(1810) مقر يراخبلا] . ةنيدلا ىَلِإ عجر

 . ۸٤( / ۲) «يرابلا حتف» :رظنا (FY) .)0 / «ديناسألاو ىناعملا نم أطوملا يف ال ديهمتلا» يف ()
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 : تيدحلا بيرغ دع

 ةميخلا يه :ةبقلاو غوبدملا دلجلا :اهحتفو ةزمهلا مضب ميدأ :عمج : مدأ نم ةبق يف - ١

 .45(1 / )١ برعلا ناسلإ

 . ءاملا ينعي : هئوضو - ؟

 برعلا ناسلإ ةناطب هل اًبوث نوكتو امهريغ وأ ءادرو رازإ نيبوث نم الإ نوكت ال : ةلح - ۳

 .KT رف

 يبنلا هب ًاضوت يذلا ءاملا نم ذخألا انه :دارملاو شرلا :حضنلا :حضانو لئان نمف - ٤

 : يَ هئوضو نم ذخأ نمم ذخآلا : لئانلاو كربتلل ؟ مت

 . هلوح نم غلبيل ؛لامشلا ةهجو نيميلا ةهج تفتلي دارملاو ,ناكم افرظ : انهه هاف عبتتأ - ©

 نيعلا حتفب (ةزنعلا)و جز : اهل لاقي سأرلا ةقيقد ةديدح هفرط يف ںيصق حمر : ةع - ١
 . ةطوبرم ءات هرخآ «يازلاو نونلاو

 ` ىلامجإلا ىنعملا د:

 يللا وضو لص تاو لاب جرف نعم ىلعأ يف حطبألا يف الزان مكي يبنلا ناك

 : لولب هدو هب ترک رتب ضانلا لحجر كي

 :هلوق دنع ًالامشو اني تفلتي وهو هتف لالب هاف عبتتأ تلعجف : كلذ ةفيحج وبأ لاق

 ىلإ ءيجملا ىلع ثح نيتغيصلا نإ ثيح سانلا عمسيل ؛«حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح »

 مل مث « نيتعكر رهظلا ىلصف هتالص يف هل ةرتس نوكتل ةريصق حمر هل تزكر مث « ةالصلا

 . ارفاسم هنوكل ؛ةنيدملا ىلإ عجر ىتح نيتعكر ةيعابرلا يلصي لزي

 : ماكحألا نم ثيدحلا نم ذخوي ام +

 ىلع يح هالصلا ىلع يح) :هلوق دنع ًالامشو نيب نذؤملا تافتلا ةيعورشم - ١

 ١ ١ . ةالصلا ىلإ اوتأيل سانلا غيلبت اذه يف ةمكحلاو «حالفلا

 . هللا ءاش نإ يتأيو ءرفسلا يف نيتعكر ىلإ ةيعابرلا رصق ةيعورشم - ؟

 . هللا ءاش نإ يتأيو تكم يف ولو يلصملا مامأ ةرتسلا ةيعورشم -
 . هراثآب مهكربتو سراب يبنلل ةباحصلا ةبحم ةدش - ٤

 . هريغ نع اهب درفني تايصوصخ هل نإف ؛نوحلاصلاو ءاملعلا كلذ ىف هقحلي ال نكلو

 اطا دف اار اذه: ىف: هلع بغ ساق نمو
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 ٠ لاجرلل رمحألا سبل نع يهنلا ةريثك ثيداحأ يف درو” ©

 ريق PEE يبنلا نأ): 2١7 يراخبلا يف ام اهنمف

 !؟ ءارمح ةلح هيلع نأ انه ركذ فيكف

 ملاح اريح تيل انه ةلدنأا نأ اا دار ى 227: قوتلا يدهلاا یا لا یا رک

 رثكأ يتلاو ٠ هريغ اهطلاخي ال تحب ءارمح اهنأ نظ نم طلغو «دوسو رمح طوطخ اهيف امنإو

 . ءارمح : اهل لاقي رمح اهمالعأ

 . زاوجلا نايبل اهسبل هنأ :(يدعسلا نمحرلا دبع' انخيش نع ًالقن تيأرو

 هسبلي فيكف ديدش صلاخلا رمحألا نع يهنلا نأل ؛ نسحأ !ميقلا نبا" عمج نأ يدنعو

 . ملعأ هللاو ؟ زاوجلا نايبل

 ًاضوتف ” ريخأتو اًيدقت مالكلا يف نأ :!(515 / ؟) ملعملا لامكإ يفإ ضايع يضاقلا ركذ

 هللا لوسر انيلع جرحلا : : «؟7يراخبلا ةياور هلوق ديؤيو ©( ءوضوب لالب جرخف مكرم هللا لوسر

 . هب نوحسمتيف هئوضو لضف نم نوذخأي سانلا لعجف «ًاضوتف ءوضوب يتآف « ةرجاهلاب م

 ه نوتسلاو ثلاثلا ثيدح ا س
 ليل دوي الالب ب نإ : َلاَق هنأ يع هللا لوسر نع قي رمع نب ب هللا دبع نع

 )١١95(1. مقر ملسمو« (11۷) مقر يراخبلا| ٠ موك مآ نبأ نوب ی اوك

 : ىلامجالا عملا ×

 - غ ًاريرض ناكو- موتكم مأ نب هللا دبعو < حابر نب لالب ٠ :نانذؤم يي يبنلل ناك

 سانلا جاتحيو مون تقو عقت اهنأل ؟رجفلا عولط لبق رجفلا ةالصل نذؤي هني لالب ناكف

 ؛ليلب نذؤي الالب نأ ىلإ هباحصأ هبني يع ناكف . اهتقو لوخد لبق اهل دادعتسالا ىلإ
 ناك هنأل ؟موتكم مأ نبا وهو يناثلا نذؤملا نذؤيو ءرجفلا علطي ىتح برشلاو لكألاب مهرمأيف

 لخديو بارشلاو ماعطلا نع فكي ذئنيحف «مايصلا دارأ نمل كلذو يناثلا رجفلا عولط عم نذؤي

 ٠ اعوفرم هفت بزاع نب ءاربلا ثيدح نم (0849) مقر :؟يراخبلا حيحص" )١(

  (Y)رمحأ نول وهو «ناوجرألاب اهنوغبصي اوناكو «اهولعيف بايثلا هب للحي يذلا بوثلا ' ةرثيم عمج ' رئايملا .

(1A۷) مقر “يراخبلا حيحصأل (€) . )199 / ١( داعملا داول )۳( 



 يف فلتخاو فقرا لوخد لبق ناذأ اهادع اميف زوجي الو ءاهب صاخ وهو ةالصلا تقو

 ءاملعلا روهمجو ؟تقولا لوخدل ناث ناذأ نم دب ال وأ هب ىفتكي له حبصلا ةالصل لوألا ناذألا

 . هب ىفتكي الو عورشم هنأ ىلع

 : ماكحآ نم ثيدحلا نم دخوب ام د:
 . اهتقو لوخد لبق رجفلا ةالصل ناذألا زاوج ١-

 . مولعم تقو امهنم لك ناذأل نوكيو كحاو دجسمل نينذؤم ذاختا زاوج - ۲

 . ىمعأ لجر موتكم مأ نبا نأل هديلقتو ىمعألا نذؤملا ذاختا زاوج - ۳

 ىتح رجفلا عولط لبق ناذألا ةدارإ ىلع ةلحملا وأ دلبلا لهآ هيبنت بابحتسا هيفو - ٤

 . ةريصب ىلع اونوكي

 . رجفلا عولط عم نذؤي ناث نذؤم ذاختا - ه

 عولط ققحتي ىتح ؛مايصلا دارأ نل برشلاو لكألا نع فكلا مدع بابحتسا هيفو - 1

 (ةحابإلل وه «اوبرشاو اولكف» : هلوق يف رمألاو كلذ لبق كسمي ًالآو رجفلا
 . هللا ءاش نإ يتأيسو . تقولا اذه ىلإ روحسلا تقو دادتماب مالعإلاو

 . اًقورعم ةقث ناك اذإ دحاولا ربخب لمعلا زاوج هيف -۷

 » نوتسلاو عبارلا ثيدحلا س
 دل ل نیک یخ

 { itم هللا لوسر لاق لاق اف يرد ا ديعس يبأ نع :
 .[(۳۸۳) مقر ملسمو ء(١11) مقر يراخبلا] . 11 ام لثم اولوقف نذل متعمس اذإ»

 : ىلامجإلا ىنعملا +

 .(لوقي املثم اولوقت نأب «هوبيجأف ةالصلل نذؤملا متعمس اذإ» : ل هللا لوسر لاق

 باوثلا نم مكل لصحي هنإف ؛هدعب امهب اوتأف نيتداهشلاب يتأي امنيحو مدعب اوربكف ربكي امنيحف

 .ءاعدلا بيجم ءاطعلا عساو هللاو نذؤملا هزاح يذلا نيذأتلا باوث نم مكتاف ام

 : ماكحألا نم تيدحلا نم ذختي ام د:

 ١ - ءاملعلا عامجإب كلذو لوقي ام لثمب نذؤملا ةباجإ ةيعورشم .

 نأل ؛ «اولوقف» : متو هلوقل ةلمجلا نم نذؤملا ءاهتنا دعب بيجملا ةباجإ نوكت نأ - ۲
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 نع يئاسنلا هاور ام اهنم : ثيداحألا ضعب يف كلذب م دقو < بيترتل ءافلا
 (تكسي نيح نذؤملا لوقي امك لوقي ناك" ا يبنلا نأ هم ةملس مأ

 يي ل يجسالا

 . هببس تاوفب توفي ال ىتح «هلامهإ يغبني ال ببس
 . ناذألا لمج لك يف لوقي ام لثمب نذؤملا بيجي عماسلا نأ ثيدحلا رهاظ - ٤

 :نذؤملا لوق دنع «هللاب الإ ةوق الو لوح الا : لوقي بيجملا نأ ءاملعلا روهمج دنع يذلاو
 [( )٠١ / ۳۸٤ :مقرإ ملسم حيحص يف درو امك ؟حالفلا ىلع يح» و (ةالصلا ىلع يح
 الإ ةوق الو لوح ال : لاق «ةالصلا ىلع يح : لاق مئ :هنمو هنت باطخلا نب رمع نع

 (هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لاق «حالفلا ىلع يح :لاق مث «هللاب

 نذؤملا مهاعد امنيحف ؛ ()ةلقوحلا هبساني يذلا امنإو عماسلا بسانت ال 7 نالو
 ةالصلل انئيجم نوكي هدييأتو هتنوعمب :يأ (هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :مهلوقب هوباجأ

 . اهب انمايقو

 + ةدئاش *

 هللا لوسر نأ : څخ هللا دبع نب رباج 0 هال مقرإ هحيحص يف يراخبلا ىور

 .ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه سر مهّللا : ءادنلا عمسي نيح لاق نم» : لاق م

 موي يتعافش هل تلح ؛هتدعو يذلا ادومحم اًماقم هثعباو ؛ةليضفلاو ةليسولا دمحم تآ

 . «ةمايقلا

8898 

 )١( حتفلا يف ظفاحلا هيلإ هازع )۲ / 9١( دنسملا يف دمحأ هجرخأو :تلق < ‹ تل ةبيبح مأ ثيدح نم )5 / ۳۲١٣(«

 ةميزخ نباو «(۷۱۹) مقر هجام نباو )١ / ٥ راثآلا يا حرش يف يواحطلاو (« مقر )١ / ١٤۳(«

 كردتسملا يف مكاحلاو )١ /  » )3١5وهو «نايفس يبأ نب ةبتع نب هلا دبع ىلع هرادم نأل ؛فيعض ثيدح وهو

 لوهجم .
 . حالفلا ىلع يح ؛ةالصلا ىلع يح :لوق يه :ةلعيجلا ()

 . «تحنلا» قيرطب نيتلمجلا نم ناذوخأم ناظفللاو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوق يه : ةلقوحلا ()
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 ف

 ةلبقلا لابقتسا نار دف
 مهراظنأ هجتمو مهتدحوو مهديحوت ناونع يه يتلا ةفرشملا ةبعكلا يه نيملسملا ةلبق

 مهايندو ميد لاوحأ يف سانلل اًمايق ةبعكلا هذه هللا لعج دقو . مهحاورأو مهبولق ىقتلمو

 وه ل جحت اهؤاقبو .ناميإلاو نمألاو ةنينأمطلا اهلظ يف نودجي دئادشلا دنع مهل اًنمأو

 . همايقو نيدلا ءاقب ةمالع

 رجاه املف . روهشملا ىلع اًعم سدقملا تيبو ةبعكلا لبقتسي ةرجهلا لبق ل يبنلا ناكو

 ىلإ قوشتي ناكو لرهش رشع ةتس سدقملا تيب لابقتسا ىلع رصتقا دوهيلا اهيفو ةنيدملا ىلإ

 ؛حاَييَع (ليلخلا مي ميهاربإ) ءافنحلا مامإو ءايبنألا يبأ رثأو ضرألا ىلع ةعقب فرشأ ةبعكلا لابقتسا

 . ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف ةبعكلا ىلإ ةلبقلا تفرصف

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف تباث ةالصلا يف ةلبقلا لابقتساو

 يف يتأيس امك ةبادلا ىلع ةلفانلل وأ زجعلا دنع الإ هنودب حصت ال قةالصلل طرش وهو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ثيداحألا هذه

 س نوتسلاو سماخ ا ثيدحلا و
 r 9 ر اے ذأ

مع نب هللا دبع نع | 0|
تلحار رهظ ىَلع حسی ناک ا هللا لوسر نآ ن في ر

 ه
 ا ےس

  Eمقر يراخبلا| . ل مع نبا ناکو هسأرب و ههجو )١١١5( هل ظفللاو « رئيسة مس رو 228

 الم 0 ر لو

 مدسأ ةبوتكملا هيلع يَلصُي ال أ ريع : ملسم 0 لو ريب ىلع روب ناك :ةياور يفو

 (ةبوتكملا ة ةالصلا يف كلذ عنصي ا هللا لوسر نكي ملو» يراخبللو . ۷. . / ۳۹) مقر

 مقر يراخبلا] )٠١91(1.

 ١ - مساب لكلا ةيمست نم لفانلا ةالص :هب داري لنه حيبستلا : هتلحار رهظ ىلع حبسي

 .حيبستلا مساب ةلفانلا تصخ دقو . ضعبلا

 يعرش فرع كلذو :075(1 / ۲) حتفلا يفإ :رجح نبا لاق .

 تاضورفملا سمخلا تاولصلا ينعي : ةبوتكملا - ؟ .

 - لحرت نأل حلصت يتلا ةقانلا : ةلحارلا
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 وه اذهو «ماكحألا يف ناكرتشت ةلفانلا ةالصو ةضيرفلا ةالص نأ ةعيرشلا يف بلاغلا

 . ءاوس امهل وهف مكح نم امهادحإ يف درو امف . امهيف لصألا

 . ىرخألا نود مكحب امهادحإ صخت يتلا ةلدألا ضعب دجوي هنكلو

 اذه كلذ نمو « ةضيرفلا نود ل ل ي اا هذه ىلع بلاغلاو
 . انعم يذلا ثيدحلا

 . اهيف ففخ اهب لاغتشالاو ةالصلا لفاون ريثكت بولطملا ناك امل هنإف

 «ةلبقلا هاجت نكت مل ولو هب تهجوت ثيح هتلحار رهظ ىلع رفسلا يف اهيلصي سيا ناكف
 . دوجسلاو عوكرلا ىلإ ةراشإ (هسأرب ئموي) و

 اذهل ؛ بابسألا تاوذ تاولصلا نم وأ بتاورلا نم وأ « اًقلطم الفن نوكت نأ نيب قرف الو

 . رتولا وهو لفاونلا دكآ ةلحارلا ىلع يلصي ناك

 اهب ءانتعالا بجيو « اهيف رفاسملا لغشي ال ليلق اهعوقوف تابوتكملا سمخلا تاولصلا امأ

 . ةرورضلا دنع الإ ةلحارلا ىلع حصت ال اذلف؟ اهليمكتو

 : تيدحلا ماكحأ +:

 درجم نم ىوقأ هل ت رمع نبا لعفو ةلحارلا ىلع رفسلا يف ةلفانلا ةالص زاوج < ١

 الا

 ف كرر تا ع نا ةا ناما ىلإ نوث ودا اولا ؟17:تيفك- 8
 مث ةلبقلا هتقانب لبقتسا رفسلا يف عوطتي نأ دارأ اذإ مسی ناك هنأ نم هات سنأ

 . مومعلا ثيدحلا رهاظو هباكر ههجو ثيح ىلص

 «لابقتسالا هتوفي الئل : ءاملعلا لاق ٠ ةرورض الب ةلحارلا ىلع ةضيرفلا زاوج مدع - '
 . بكار وهو كلذ هتوفي هنإف

 : ثيداحألا هب تحص امك حبصيف؛ ليس وأ فوخ نم ةرورضلا دنع امأ

 . دوجسلاو عوكرلا ماقم موقي انه ناميإلا نأ -

 . اهيلإ هجوتم وه يتلا ةهجولا يه ةلحارلا ىلع لفنتملا ةلبق نأ- ه

 )١( حتفلا يف ظفاحلا هركذ ١) / ۲(0ا/ه .
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 . ةلحارلا ىلع مثيب هالص ثيح ؛بجاوب سيل رتولا نأ - 5

 . ليهستلاو ريسيتلا هلخد ءيش ىلإ جيتحا املك هنأ - ۷

 . هدابع ىلع ةيلاوتملا هللا فاطلأ ضعب نم اذهو

 هللف . اهلبس ليهستب تاعاطلا نم دايدزالا ىف دابعلا بيغرتو ةعيرشلا هذه ةحامس - ۸

 ٠ ةو كما

 «ملسمو ا اا ةدع نم ةعومجم ثيدحلا اذه ظافلأ نأ يناعنصلا ركذ - ٩

 ۱۹٤ / ۲) ةدعلال. اهظفل اذكه ةياور نيحيحصلا يف سيل هنأو

يف كلذ امنإو عوكرلا نم رثكأ دوجسلا يف ضفخلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسي ال - ٠
 

 دوجسلاو قرشملا وحن هتلحار ىلع ىلصي وهو تئج» ١ :لوقي ثيح هتاف رباج ثيدح

 د هجرخأ دقو «عوكرلا نم ضفخأ

 اًكلام الإ ريصقلاو ليوطلا رفسلا ىف لابقتسالا كرت زاوج ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ - ١

 : لذ ناعم تلا فاو ملو ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلاب هصخ دقف

088 
 نوتسلاو سداسلا ثيدح ا س

صلا ة ةالص يف ءابقب س تلا امني :لاق عب رمع نب هللا دبع نع !15]
 تآ مُهَاَج ْذِإ حب

 اهولبقتساف ؛ «ةبعكلا لبق تسي نأ َرمأ دقو «نآرق ةليللا هيلع لزنأ دق ب يتلا نإ» :لاَقف

 . [6613) مقر ملسمو «(4491) مقر يراخبلا] | .ةبعكلا ىلإ اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو تناكو

 : ىلامجإلا ىضعملا +:

 نأ ةديشرلا ةمكحلا تضتقا .دوهيلا نم ريثك اهيفو ةنيدملا ىلإ ميا يبنلا رجاه امل هنأ مدقت

 ةلبقلا كلت ىلإ اولصف «سدقملا تيب» نيقباسلا ءايبنألا ةلبق نيملسملاو ا يبنلا ةلبق نوكت

1 ET 

 , (”61) مقر «ننسلا» يف )00(

 . حيحص ثيدح وهو « عتاد رباج ثيدح نم (۱۲۲۷) مقر «نتسلا» يف (۲)

 . رهشأ هرصقو صقلاو دملا هيف زوجي :ءابق (۳)

 نبا ءاربلا ثيدح نم يراخبلا حيحص يف امهنأل ؛لاوقألا كلت حصأ امهنكلو ,نيلوقلا نيذه ريغ ىرخأ لاوقأ هيف )٤(

 . هرن بزاع



f 

 : ىلاعت هللا لزنأف ؛ ةفرشملا ةبعكلا لابقتسا ىلإ هفرّص ىلإ قوشت إب ل + يبنلا ناكو

 دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت هنو كرف امش يف كير الق یر قو

 1١55 :ةرقبلا| «مارحلا

 ةلبقلا خسن مهغلبي مل هلهأ دجوف ,ةنيدملا رهاظب ا دحتس نإ احلا كجا جرخف

Eهيلإ لزنأ دق يا ا ل  

 ل RSS لبقتسا فيم هنأو -ةقباسلا ةيآلا ىلإ ريشي - كلذ يف نآرق

 ةيناثلا مهتلبق ىلإ - ىلوألا مهتلبق - سدقملا تيب ةهج نع اورادتسا هتحصو مهمهف ةعرسو

 . ةفرشملا ةبعكلا

 : ثيدحلا ماكحأ

 ١ - ةبعكلا ىلإ تفرص مث «سدقملا تيب ىلإ تناك ةرجهلا لوأ : ةلبقلا .

 اهتدهاشم دنع اهنيع لابقتسا بجاولاف ؛ ةفرشملا ةبعكلا ىلع ترقتسا نيملسملا ةلبق نأ - ۲

 . اهنع دعبلا دنع اهتهج لابقتساو

 مليم ميظعلا يبنلا اذه رقي الو .هيلع ترقأ ةلبقلا نأل ؛هللا تيب وه عاقبلا لضفأ نأ - ۳

 ءايشألا لضفأ ىلع الإ ةراتخملا ةمألا هذهو

 . خسنلا يركنم نم مهعياش نمو دوهيلل اًفالخ ةعيرشلا يف خسنلا زاوج - <
 ءاهعطقي ملو رادتسا ؛ةالصلا ءانثأ أطخلا هل نيبت مث ةالصلا يف ةهج لبقتسا نم نأ - ه

 : . حيحص هتالص نم ىضم امو

 غلبي نأ لبقو ليوحتلا دعبف «تلوح ةلبقلا نأ هغولب دعب الإ فلكملا مزلي ال مكحلا نأ - ١
 . مهتالص اوديعي ملف ؛سدقملا تيب ىلإ اولص ربخلا «ءابق» لهآ

 وه اه لظبأ نو هب لمعيو قدصي لوبقلا نئارق هب تف اذإ ةقثلا دحاودلا ربح نأ تال

 . ملعلا قيرطب ررقتم

 . عورشم .اهتحلصمل ناك اذإ ةالصلا يف - اريثك ولو - لمعلا نأ هيفو - ۸

 ,هجورخ وأ ناضمر رهش لوخد ىف «یکلساللا» و «فتاهلا» ربخ لوبق ىلع ليلد هيفو - ٩

 ىلإ درف نم ربخلا لقن ناك نإو هنأل ؛ةيعرشلا ماكحألاب ةقلعتملا رابخألا نم كلذ ريغو

 قدص يف باترت الو نئمطت سفنلا لعجي ام قدصلا نئارق نم هب فح دق هنأ الإ درف

 . كلذ تديأ ةرركتملا ةبرجتلاو ءربخلا



 مالعلا ريسيبت ١751 DOODDOODDODDODDDDBODBOD تصح

 هغلبت ملو ىلاعت هللا ضرفب ملعي مل نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : يواحطلا لاق - ٠

 مهفلا نأ نويلوصأألا دازو .ها . هيلع ةمئاق ريغ ةجحلاو هل مزال ريغ ضرفلاف ؛ةوعدلا

 . ركذ امل قفاوم امهدحأ نالوق اذه لثم يف ةيميت نبا نعو «فيلكتلا طرش

22000 : 

 س نوتسلاو عباسلا ثيدح ا ا

 هاَيقَلَف «ماشلا “نم نم مدق نيح ها استا اًنلَبقتسا : لاق نيريس نب س نعإ 771

 3 ا راسي نع نمي > بناحلا اذ نم ُهُهْجَوَو رامح ىَلَع يصب هشيآرف ءرمتلا نيعب

 هتلعف ام هلعقي يم هللا لوسر تير يآ الول :لاقف ؟ةلبقلا ريغل يص كتيأر : 2

 -V). ۲) مقر ملسمو )١٠١١(« مقر يراخبلا|

 < تادرفملا ١

 . نيريس نب دمحم ريهشلا يعباتلاو ريبكلا مامإلا وخأ : نيريس نب سنأ

 . رمتلا اهيف رثكي ةيبرغلا قارعلا دودح ىلع ةدلب : رمتلا نيع

 2 الا نما عما ةه ةو ودق الو «ماشلا هتان كلام نب سنأ مدق

 هراسي نع ةلبقلا لعج دقو «رامح ىلع يلصي هآر هنأ - E يوارلا ركذف

 . هلعفي مل اذه لعفي هري مل ول هنأو «كلذ لعفي مخ ا يبنلا ىأر هنأ هربخأف ؛كلذ نع هلأسف

 ١ تيدحلا نم دخوب ام د:

 ؟ لفن مأ يه ضرفأ «هذه هتللغ سنأ ةالص نيبي مل ثيدحلا - ١

 ٠ هريغو سنأ آر يذلا مَ يبنلا لعف نم دوهعملا هنأل ؛لفن اهنأ مولعملا نمو

 ٠ هتلحار هب تهجوت ثيح «ةلحارلا ىلع يلصملا ةلبق نأ - ۲

 ٠ اًرامح ولو رفسلا يف ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص زاوج - ۳

 نأو “مهو هنإ :ليقو : ضايع يضاقلا لاق .2«نم" طاقسإب «ماشلا مدق نيح :؟ملسم) ةياورو «يراخبلا ةياور هذه )١(

 نيح هعوجر يف هانيقلت :اهانعمو ءةحيحص «ملسم' ةياور :لاقو يروثلا هفلاخو «يراخبلا هاور امك اهتابثإ باوصلا

 . ماشلا مدق

 هنأ اوركذ ام ىلعو ٠ *ماشلا نم هعوجر نيح هلبقتسا ة ةرصبلا نم نيريس نب سنأ وه هلبقتسا يذلا نأ انل نيبتي مث (۲)

 ٠ هل كلام نب سنأل ىلوم



 ته 270 250 550 ےک ےک ےک تت: تت: صج حج هج هت: هج ه0 ه0 هت: © ماجمإلا طمع 2ت

 ناف مُكَفوفَص اووس» : ملی هللا لوسر لاق لاق كلي كلام نب ست نع ! 181
E)٤۳۳(( مقر ملسمو «(۷۲۳) مقر يراخبلا| .  . 

 ش ١ يلامجالا ىنعملا

 . مهحالفو مهحالص هيف ام ىلإ هتمأ متي. يبنلا دشري

 للخ اودسيو «دحاو ةلبقلا وحن مهتمس نوكي ثيحب مهفوفص اووسي نأب مهرمأي انه وهف

 . مهتالصب ثبعلا ىلإ ليبس نيطايشلل نوكي ال ىتح ؛فوفصلا

 اهليدعت نأ كلذو . فصلا ليدعت نم اهنولاني يتلا دئاوفلا ضعب ىلإ مدي م 0 مهدشرأو

SESاين نهار لل فعلا ناكل إو  

 : ثيدحلا نم ةطدنتسملا ماكحألا ×

 ريغ نم .دحاو تمس ىلع اهب نيمئاقلا لادتعاب ةالصلا ىف فوفصلا ليدعت ةيعورشم - ١

 1 . رخأت الو مدقت

 نو جيته وع انيك م كال: وكوت دا نا ىف سس ار نأ

 0 (مكهوجو نیب هلل نفلاخيل وأ مكفوفص نوستلا :ثيدحل ؛هبوجوب ليقو

 . ةالصلا يف صقن كلذ نأو ءاهجاجوعا ةهارك - ۳

 ةالص نع ببستم فصلا ليدعت نم لصاحلا رجألا نأل كلذو ,ةعامجلا ةالص لضف - ٤
 ا

 جرخأ دقف مهفوفص يف ةكئالملا ةقفاوم يه فوفصلا ةيوست يف ةمكحلا نإ :ليق - ه

 نوفصت الأ» :لاقف كي هللا لوسر انيلع جرخ» :لاق عقلي رباج نع " ملسم
 ؟اهبر دنع ةكئاللا فصت فيك هللا لوسر اي :انلق «؟ اهبر دنع ةكئالملا فصت امك

 . «فصلا يف نوصارتيو «لوألا فوفصلا نومتيا : مي لاق

2000 

,)509( 
 مقر ثيدحلا رظنا

)١( 

(A4 - 

 مقر ۸۹ / 1( يئاسنلاو 5ك مقر دواد وبأ هجرخأو .تلق .)- / ۱۱۹) مقر

57 : 0 

. 
 حيحص ثيدح وهو 404«4) مقر ( 751 / ۳) ةنسلا حرش يف يوغبلاو :(447) مقر هجام نباو



 مالعلا ريسيت ]١١1 DB DDDDODO DODD DODD تت

 N ل دوتسلا و عساتلا ثيدحلا چ

 نوسنتلا :لوقي ميم هللا لوسر تغمس :لاق هي ريشب نب ناَمْمْلا نع 141

 )٤۳١([ ٠ مقر ملسمو ء(۷1۷) مقر يراخبلا| هيلع قفتم ٠ «مكهوجو نيب لا فلاحي وأ ْمُكَدوُمَص

 ىتح «حادقلا اهب يوسي مناك یتح اَنَفوُمص يوسي ياع هللا لوسر ناک» ت

 ر اداب ةلجر یار ريكي نأ داك یتح ما اموی جرخ م هنع اًنلَقَع دق نأ ىأر

 . 16405 / ۱۲۵ مقر ملس | «مکهوجو نیب هلا نفلاخيل وأ ‹ مكفوقص نو .هللا دابع» لاق

 : ثيدحلا بيرغ *

 ءافلاب ىتأ مث ِنيعْلاب هَّلعج نمو ؛ةيوستلا نم هب انرمأ ام انمهف يأ :فاقلا حتفب انلقع - ١

 . فحص هنإف ؟انلفع :أرقو

 ديدشتو ةلقثملا واولا مضو ؛«ةلمهملا نيسلا حتفو ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا مضب : نوستل - ؟

 ٠ مسقلا مال هلوأ يفو ٠ ةليقثلا ديكوتلا نون يهو «نونلا

 ٠ امهدحأ نم لاحلا ولخي الف ؛مزال نيرمألا دحأ يأ : ميسقتلل : وأ - ۳

 ف لاو یر و تحس نين با ا امنأك ىتح - ٤

 ٠ دحاو قسن ىلع مهئاوتساو مهلادتعا يف نونوكي مهنأ :ينعي . اهليدعتو 0

 لدعت مل نإ هنأ میا دكأ دقف ٠ ةالصلا يف مهفوفص نوميقي ال نمل ديعو اذه يف

 ٠ اهولدعي ملف مهفوفص تجوعا نيذلا هوجو نيب هللا نفلاخيلف ؛ىوستو فوفصلا

 ءوهزلاو ربكلا هبيصيو مدقتملا نتفيف ؟فصلا يف ضعب ىلع مهضعب مدقتي امنيح هنأب كلذو

 نم «هوجولا فالتخا اهعبتيو ؛بولقلا فلتختف ؛ءاضغبلاو ةوادعلاب هربك ىلع رخأتملا هلباقي مث

 ةبحملا وهو «ةعامجلا نم «بولطملا دصقملا توفيو «ةقرفتلاو ةعيطقلا لصحت اذهبو ؟ةوادعلا ةدش

 ٠ "لمعلا سنج نم ءازجلا7 نأل كلذو ؛ لصاوتلاو

 ی نظ ىتح؛ هديب مهميقي لظف «لعفلاب مهبذهيو لوقلاب هباحصأ ملعي مي ناك دقو

 ر ف اا ني يم تملا ىف هرم ان لق لع رباقإ ووا رر مثلا

 . 2) (مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ مكفوفص نوستلا

 )١( مقر ثيدحلا رظنا )59( .



 تح )0( sese أ ةدمغ جرش
 : ةذوخأملا ماكحألا د

 نكلو .ديدشلا ديعولل ءاهجيوعت ميرحتو «فوفصلا ليدعت بوجو «ثيدحلا رهاظ - ١

 ىلإ فرصيف «'7 ديكأتلا اذه ةدح نم ففخي ام ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يف دجوي

 قباسلا ثيدحلا نم ذوخأم كلذو ءاهجاجوعال ةديدشلا ةهاركلاو ءاهليدعت بابحتسا

 (ةالصلا مامت نم فوفصلا ةيوست نإا وهو
 لدي ادعو ةعركلا هيب و ناد قرا ةناقإت 2-1 تاكما ةويقادخا

 . مامإلا ةفيظو نم فوفصلا ةيوست نأ ىلع

aEمهفوفص ةفلاخم لباقم مههوجو ةفلاخمب دعوت دقف «لمعلا سنج نم ءازجلا نأ . 

 ٤ - كلذ نم رذحلا يضتقيف فصلا فالتخا ىلع ميا يبنلا بضغ ٠

 . ةجاحلا نم ضرعي امل ةالصلاو ةماقإلا نيب اميف مامإلا مالك زاوج هيف - ه

908 

 71 هولا 0 -
 ر ت ت 2 ے8 ع

 رە ا د رم ا 2 EG ر ور وەر رر

e Eادق اق ريح لآ تنشق :ىلآ ہک اما اینو  

 ل ا تنير 15 هللا لوسر ه هيلع ماف “ام هتحضتف و ثبً م لوُط نم

 .508(1) مقر ملسمو ا ) مقر يراخبلا| ٠ دا هت نأ یلص ئآرو نم زوجعلاو

 يب 24

 . “تفلح ةأركا ماقأو هنيمي نع ينماقأف همأبو هب ىلص هين وم هللا لوسر نإ :ملسملو

 . 1 / 519) مقر ملسم|

 ر و هرو

 ٠ ةريمض نب هللا دبع نب نيسح دج ةريمض وه : ميتيلا
 ١ ثددحلا بدرع

 ٠ لسغلا هب داري دقو «شرلا :حضنلا : ءامب هتحضنف

 : يبلامجالا ضعملا +

 مراكملا ىلعأ ىلع ىلاعت هللا هلبج دقو هتعنص ماعطل يع هللا لوسر ةن ةكيلم تعد

 مامتإف ؛فوفصلا ةيوستل ديكأتلا ةلح نم فيفختلا ديفي ال (ةالصلا مات نم فوفصلا ةيوست) ثيدح نأ انل رهظ مث )١(

 5 حراش ٠ دكأتم بجاو ةالصلا



 مالعلا ريسيت 20 120 250 137: 220 523: 2: اج 0: 2: 22ج DODD 59 < هج

 رمد رک اکو مو را ةلالج ىلع ناكف «مجلا عضاوتلا اهنمو ؛قالخألا ىمسأو

 ةليلحلا دصاقملاو «ةيماسلا فادهألا كلذب ديري ؛ريقفلاو ينغلاو «ىثنألاو ركذلاو «ريغصلاو ريبكلا

 هدصاقم نم كلذ ريغ ىلإ «نيلهاجلا ميلعتو «نيكاسملل عضاوتلاو «نيسئابلا بولق ربج نم

 . اهماعط نم لكأو «ةيعادلا هذه ىلإ ءاجف ؛ ةديمحلا

 هسلاجم ىلع رابكلا نومحازي ال ار نيذلا نيفعضتسملا ءالؤه ملعيل ؛ةصرفلا هذه منتغا مث

 . ةالصلا ةيفيك هنم اوملعتي ىتح ؛مهب يلصيل مايقلاب مهرمأف «ةكرابملا

 هللا لوسر هيلع ماقف هلسغف «ثكملا لوط نم دوسا دق ميدق ريصح ىلإ هتان سنأ دمعف

 . مهب يلصي مي
 ةبحاص - زوجعلا تقصو « مليم يبنلا فلخ اًدحاو امص «هعم ميتيو هتفاف سنأ ًفصو

 ماق نأ دعب ماب فرصنا مث نيتعكر مهب ىلصف مهعم يلصت ميتيلاو سنأ ءارو نم - ةوعدلا

 . هقالخأو هلاعفأ يف هعابتاب انيلع هللا نمو «ملسو هيلع هللا ىلص ميلعتلاو ةوعدلا قحب

 : ءاملعلا فالتخا +

 ثيدحلا اذهب نيلدتسم ؛ةلفانلاو ضرفلا ىتالص ىف ىبصلا ةًّفاصم ةحص ىلإ روهمجلا بهذ

 20 ۲ لاب هبحاص فصو هاف اًسنأ نأل ؛حيحصلا

 ةحص مدعو ثيدحلا اذهب ًالمع لفنلا يف هتفاصم ةحص «ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو

 . ضرفلا يف هتفاصم

 نمو .ةدحاو امهماكحأ نأل ؛ىرخألل نوكت نيتالصلا ىدحإل ةدراولا ماكحألا نأ مدقت دقو

 نبا هراتخا دقو «روهمجلا هيلع ام حيحصلاف صصخم الو «ليلدلا هيلعف مكحلاب امهادحإ صخ

 . دعاوقلا يف بجر نبا هبوصو ةلبانحلا نم ليقع

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - غلبي ملو هوبأ تام نم ىلع قلطي ميتيلا نأل ؛ةالصلا يف غلبي مل يذلا ةّفاصم ةحص .

 . مامإلا فلخ اونوكي نأ نيمومأملا فقوم يف لضفألا نأ - ؟

 . لاجرلا فلخ نوكي ةأرملا فقوم نأ - ۳

ع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ هيورب ثيدحلا اذه نأ كلذو ءروهشملا فالخ سنأ ةدج اهنأ نم هب حرص ام )١(
 ن

 ناكف :يوونلاو «ضايعو «ربلا دبع نبا لاق .هيبأ مأ يهو هللا دبع نب قاحسإ ىلإ دوعي هتدج نم ريمضلاف ؛سنأ

 ركذ معن «همأل سنأ يخ نبا قاحسإ نأ ؟سنأ مأ نوكتف هيلع ريمضلا دوعيف « قاحسإ ركذي نأ فنصملل ىغبني

 . فالخلا نم جورخلل قاحسإ ركذ يغبنيو ؛هيبأ مأ قاحسإل ةدج يهو «همأ مأ سنأ ةدج اهنأ مهضعب
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EARS Ûانج  A Rsنحو  

 . فصلا ةماقإ نهيلع

 ةداع كلذ ذختي مل اذإ -عامتجا اهل عرشي مل نإو -لفاونلا يف عامتجالا زاوج - ه

 . ةرمتسم

 .ةديفملا ةعفانلا ةينيدلا دصاقملا فس ميلعتلا دصقل ؛ةالصلا زاوج - ١

 هقلخ مرکو « مدي يبنلا عضاوت - ۷

 نيمطتو EET ,يعادلا ةوعد ةباجإ بابحتسا - ۸

 . ةوعدلا ةباجإ بجت كلذ دنعف ؛سرع ةميلو نكت مل ام . مهبولق

 لصحي كلذبف ؛ةينلا حيحصتو «تابسانملا هذه لثم يف لاوحألا ةظحالم يغبنيو -

 . ماقملا ريبك بيجملا ناك اذإ اًصوصخ ريثك ريخ بيجملل

20000 
 س نرعبسلاو يداح ا ا ثيدحلا س

 .يلصي يو ينل مَ ةنومبم يلح دنع تب :لاق ع و سابع نب هللا دبع نعأ |0١
00 

 , !0755) مقر ملسمو ء(١١۳٦ مقر يراخبلا] هت نع ينرادأف ينذأب دخاف هراسي نع مف

 : ىلامجإلا ضحملا +

 هقيقحتو ملعلا ليصحت يف داهتجاو دج اذ نآرقلا نامجرتو «ةمألا ربح ليلجلا يباحصلا ناك

 ر يبنلا دجهت ىلع هسفنب علطيل ؛ مد يبنلا جوز هتلاخ دنع تاب نأ قيقحتلا هب غلب ىتح
 ي يبنلا راسي نع راصو «هتالصب يلصيل سابع نبا ماق ؛ليللا نم يلصي مكي ماق املف
 ا يبنلا ذخأ ادحاو ناك اذإ مامإلا نم مومألا فقوم وهو فرشألا وه نيميلا نألو . اًمومأم

 . هنيمي نع هماقأف «هسأرب

 ١ ءاملعلا فالتخا د:

 غم مامإلا راسي نع اًمقاو ناك اذإ مومأملا ةالص داسف (دمحأ » مامإلا بهذم نم روهشملا

 . هنيمي ولخ

 ىلإ :يعفاشلاو كلامو «ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا نم روهمجلا بهذو

 ضعب اهراتخاو (دمحأ) مامإلا نع ةيناثلا ةياورلا يهو «مامإلا نيمي ولخ عم ولو «هتالص ةحص
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 نأ ىلع اوعمجأ مهنأ عم ىذحأملا حضاو لالدتسا وهو ثيدحلا اذهب نيلدتسم «هباحصأ ةمئأ

 . مامإلا نيي نع نوكي نأ دحاولا مومأملل لضافلا فقوملا

 :ثيدحلا نم ذخؤي ام +

 , ادحاو ناك اذإ مامإلا نيي نع فقي نأ مومأملل لضفألا - ١

 ةالص لطبي مل ندي يبنلا نوكل ؛هنيمي وخ عم مامإلا راسي نع مومأملا فوقو ةحص - ؟

 . قلت سابع نبا

 درو امك فلخلا نم يتأي هنيمي ىلإ رادتساف مامإلا راسي نع فقو اذإ دحاولا مومأملا نأ -۳

 1( VD مقرإ يراخبلا يف ثيدحلا ظافلأ ضعب يف

 . اهرضي ال اهتحصل اًعورشم ناك اذإ ةالصلا يف لمعلا نأ - ٤

 . غلابلا عم هدحو يبصلا ةّفاصم ةحص - ه

 . اهبابحتساو ليللا ةالص ةيعورشم - <

 . هقيقحتو ملعلا ليصحت ىلع هصرحو يان سابع نبا داهتجا - ۷

 . مامإ هنأ ةالصلا يف لوخدلا لبق مامإلا يوني نأ ةمامإلا ةحصل طرتشي ال هنأ - ۸

2000 
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 ةمامالا ب باب -۱
 نایب هيفو . بحتسيو .امهنم زق نع ياو ننال مامإلا بادآ هيف ركذي باب اذه

 . ضعبب امهضعب ةقالع

 فادهأو .ةينس دصاقم ىلإ - اليد هيف ىلاعتو هناحبس هللا اندشري .يهلإ ماظن ةمامإلاو

 لامعألل ةئيعتلاو ماظنلا نسح نمو داهجلا نطاوم يف داوُقلاب ءادتقالاو ,ةعاطلا نسح نم ,ةيماس
 «ريبكلا عم ريغصلا فقي ثيح . ةاواسملاو ةاساوملا ىلع دوعت نمو .ةيبرحلا تاكرحلاو ,ةيركسعلا

 دصقملاو اذه . رصحلا توفت رارسأ نم كلذ ريغ ىلإ. عيضولا عم فيرشلاو .ريقفلا عم ينغلاو

 . هيدي نيب عوضخلاو ىلاعت هللا ةدابع وه ىمسألا

 س نوعبسلاو يناثلا ا ثیدحلا س
2-8 5 

 - يس 3 هود 57

 نەسر عفري يذلا ىشخي امأ» : :لاق متلي يبنلا نأ فلن ةريره يب 0
 ق ةءااعو 225

 يراخبلا# . ( (!؟راّمح ةروص هّتروص هللا لَعْجَي وَ رامح سر هسمآر هللا لوحي نأ مامإلا

 7 , !(437) مقر ملسمو غ(191) مقر

 ١ تيدحلا بيرغ +

 اهيلع تلخد ء ةيفانلا «ام» : اهلصأو حاتفتسا فرح - ةففخم «امأ» : يناكوشلا لاق :(امأ)

 ضرغلا نألا بشلل ىنعملاو . فاخي : ىشخي 1 حيبوت ماهفتسا انه يهو . ماهفتسالا ةزمه

 :ىلامجإلا ىنعملا *:
 ؛ هتالقنت دعب مومأملا تالقنت عقت ثيحب هب مدؤيو هب ىدتقيل ةالصلا يف مامإلا لعج اإ

 . ةعباتملا ققحتت اذهبو

 نم ىلع ديدشلا ديعولا اذه ءاج اذل ؛ ةمامإلا نم ةبولطملا دصاقملا تتاف .مومأملا هقباس اذإف

 ثيحب «رامح ةروص هتروص لعجي وأ ,رامح سأر هسأر هللا لعجي نأب .همامإ لبق هسأر عفري

 عفرلا هنم لصح يذلا وضعلا اذهل ءازج ؛ةروص حبقأ ىلإ ةروص نسحأ نم هنآ خسمي

 . ةالصلاب لالخإلاو

 بسلا ىف ءاملعلا فالتخا *:
 ىف اوفلتخا نكلو . ديدشلا ديعولا اذهل مامإلل مومأملا ةقباسم ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا

 . لطبت ال اهنأ ىلع روهمجلاف ,هتالص نالطب
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 نم :نولوقي مامإلا باحصأو . «ةالص مامإلا قبس نمل سيل» : هتلاسر يف دمحأ مامإلا لاق

 ىتح ادمع لعفي مل نإف ,مامإلا دعب هب يتأيل عجري نأ هيلعف ؛دوجس وأ عوكرك نكرب همامإ قبس

 . هتالص تلطب هيف مامإلا هقحل

 خيش رايتخا وهو ةالصلا لطبي دمع قبسلا درجم نأ نم ةلاسرلا يف هركذ ام حيحصلاو

 . داسفلا يضتقي يهنلاو «يهنلا ىضتقي ديعولا نأل ؛هللا همحر (ةيميت نبا) مالسإلا

 : تيدحلا نم تاطادنتسالا +

 الإ ديعو ال ذإ ؛هعنم ىلع لد هيف ديعولاو مامإلا لبق دوجسلا يف سأرلا عفر ميرحت - ١

 . تابوقعلا دشأ نم وهو خسملاب هيلع دعوأ دقو مرحم ىلع

 هدحو سايقلا باب نم اذه سيلو ةالصلا تالقنت لك يف مامإلا ةقباسم كلذب قحلي - ۲

 : اعوفرم ى ةريره يبأ ثيدح نم "رازبلا حرخأ ا سايقلا ىلع ةدايزف

 . «ناطيشلا ديب هتيصان امنإ مامإلا لبق عفريو ضفخي يذلا»
 . ةالصلا يف مامإلل مومأملا ةعباتم بوجو - ۳

 . خسملاب ديعولاب يزوج ؛سأرلا يف عفرلا ناك نيحف «لمعلا سنج نم ءازجلا نأ - ٤

 ةدالبلا يف هبشلاو ةبسانملا نم رامحلا نيبو هنيب امل ؛رامحلا ةروص ىلإ خسملاب قباسملا دعوت -

 كانه سيلف «همامإ لبق ةالصلا نم فرصني نل هنأ ملعي ناك اذإ قباسملا نأل ؛ءابغلاو

 . هلقع فعضو هئابغ ىلع لدف ؛ ةقباسملا يف ةجيتن

 هؤاود ضرم كلذو «ةالصلا نم جورخلا لاجعتسا يف ةبغرلا ىلع مامإلا ةقباسم لدت - 1

 . مامإلا لبق ملسي نل هنأ هبحاص ركذتي نأ

 نم وهو .نكمم رمأ رامح ةروص ىلإ مامإلا لبق هسأر عفري نم ةروص رييغتب ديعولا - ۷

 ليوحت ىلإ ةروصلا ليوحت نم ىنعملا عجري نأ لمتحيو . هعوقو لقني مل هنكلو «خسملا

 1 . رامحلاك اديلب حبصي نأب كلذو ةزيحنلا

2200 

 يناربطلاو رازبلا هاور :لاقو ,«4 / ۲) (عمجملا» يف يمثيهلا هدروأو . (فشك - ٥ مقر ۳۳ / )١ هدنسم يف )١(

 5 نسح هدانسإو .طسوألا ىف



 5701 :لاَق هيي يبنلا نع تي ل اا

 :اولوقف هدمح نمل هللا عمس : :لاَقاذإو ءاوعكراَف عكر اذإو ءاوربكف ربك اذ هيلع اوفلتخت
 ےک راس

 . نوُعَمَجَأ اسوُلِج اولصف اًسلاج ىَلص اَذإَو ءاودجساق جس ادو دْمَحْلا ك اتبر

 KOD مقر «(۷۳۶) « (۷۲۲) مقر يراخبلا]

 و 3 2 دوغسلاو عبارلا اتي

eتَلاَث عشب  eا  

 e ناتار هکر ی دورت کر ا یوم ا

 مقر يراخبلا] . (َنوُعَمْجَأ اًسولج اولَصَف اًسلاج ىَلص اَذإو دملا كلو اتبر : اولوَقَف

 )41١(1. مقر ملسمو «(011)

 نأ بيترتلا ىنعمو . بيقعتلاو بيترتلل خلإ .. (اوعكراف) و (اوربكف) يف ةعقاولا ءافلا ١-

 O ا ل سل

 فوذحم يناثلاو «لعافلا بئان امهدحأ : نيلوعفم ذخأت ليوحتلا لاعفأ نم : لعج - ۲

 laj“ هريدقت

 . عمجلا ريمضل ديكأت : نوعمجأ - ۳

 ٤ - ضرملا يهو :ةياكشلا نم لعاف مسا : كاش .

 : ىلامجإلا ىنعملا

 . هل هتعباتمو «مامإلاب مومأملا ءادتقا ةفص نايب نيثيدحلا نيذه يف

 الف ؛عباتيو هب ىدتقي نأ يهو مامإلا لعج يف ةمكحلا ىلإ نيمومأملا ماع يبنلا دشرأ دقف

 . ةقدو ماظنب هتالقنت ىعارت امنإو «ةالصلا لامعأ نم لمعب هيلع فلتخي

 ىلاعت هللا نأ مكرّكذ اذإو «هدعب اوعكراف عكر اذإو «كلذك متنأ اوربكف مارحإلل ربك اذإف
 .(دمحلا كل انبر) : مكلوقب ىلاعت هودمحاف (هدمح نمل هللا عمس) : هلوقب هدمح نمل بيجم

 اولص ةعباتملل اًقيقحتف ؛ مايقلا نع هزجعل اًسلاج ىلص اذإو . اودجساو هوعباتف دجس اذإو

 . نيرداق مايقلا ىلع متنك ولو ءامولج



 ةباحصلا ناكو اًسلاج ىلصف ضرملا نم ىكتشا مي يبنلا نأ ةت ةشئاع تركذ دقف

 فرصنا املف ٠ اوسلجأ نأ مهيلإ راشأف اًمايق هءارو اولصف «هيلع مهتردقل مايقلا مهيلع نأ نونظي

 «لماكلا ءادتقالاو ةماتلا ةعباتملا قيقحتل قفاوي امنإو «فلاخي ال مامإلا نأ ىلإ مهدشرأ ةالصلا نم

 ٠ زجاعلا همامإ سولجل مايقلا ىلع هتردق عم اًسلاج مومأملا يلصي ثيحب

 ١ ءاملعلا فالتخا

 : لفنتملاب ضرتفملا مامتئا ةحص يف ءاملعلا فلتخا

 اذهب نيلدتسم ؛ةحصلا مدع ىلإ ةلبانحلا بهذم نم روهشملاو «ةيفنحلاو ةيكلاملا بهذف

 . هيلع اوفلتخت الف هب متؤيل مامإلا لعج امنإ) :انعم يذلا ثيدحلا

 ؛فالتخالا عاونأ دشأ نم وهو ةينلا يف امهنيب ةفلاخم ًالفنتم مامإلاو اضرتفم مومأملا نوكو

 ٠ ةينلا ىلع لمعلا رادم نألو

 ىرخأ ةياور يهو «لفنتملاب ضرتفملا مامتئا ةحص ىلإ يربطلاو يعازوألاو ؛يعفاشلا بهذو

 ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيشو ؛«ةمادق نبا : هباحصأ نم اهراتخا «دمحأ مامإلا نع

 يلصيف عجري مث « هيء يبنلا عم يلصي ناك : هيلع قفتملا ") هتظل# ذاعم ثيدحب نيلدتسم

 ٠ ؟ةالصلا كلت هموقب

 مث نيتعكر فوخلا ةالص يف هباحصأ نم ةفئاطب ىَّلص اي يبنلا نأ" : اًضيأ نولدتسيو

 . 9 دواد وبأ هاور !مّلس مث ؛نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب ىلص مث مّلس
 ٠ لفنتم ةيناثلا ةالصلا يف ا يبنلاو

 ٠ ةالصلا لاعفأ يف يأ :(هيلع اوفلتخت الف ىنعمو

 نوححصت اًضيأ متنأ : اولوقي نأب اهل نيححصملا ريغ نومزلي «ةالصلا ةحصب نولئاقلاو

 ٠ لالدتسالا يف ضقانتلا مكمزليف ءاهنوعنمت يتلاك ةينلا يف امهفالتخا عم لفنتملاب ضرتفملا ةالص

 ٠ مايقلا نع زجاعلا مامإلا فلخ مايقلا ىلع ةردقلا عم اًسولج نيمومأملا ةالص يف اضيأ اوفلتخاو

 نع زجاعلا مامإلا فلخ نولصي نيمومأملا نأ ىلإ «قاحسإو ؛يعازوألاو «ةيرهاظلا تبهذف

 يف درو امو نيثيدحلا نيذهب كلذ ىلع اولدتساو ٠ مايقلا ىلع نيرداق اوناك ولو اًسولج مايقلا

 ٠ (۷۳) مقر ثيدحلا ”رظنا )١(

 ٠ (519) مقر ملسمو ا ¥. )٠ مقر يراخبلا هجرخأ (۲)

 ٠ حيحص ثيدح وهو «هيقطف ةركب يبأ ثيدح نم )۱۲٤۸( مقر ادواد ىبأ ننس (7)



 ae (yy) ةمصدص مدعم ممصصدم رال ةدمق جرش
 نأ مايقلا ىلع رداقلل زوجي ال هنأ ىلإ امهريغو «يعفاشلاو «ةفينح وبأ نامامإلا بهذو . امهانعم

 ىلصو «ادعاق هتوم ضرم يف ىلص مخيم يبنلا نأب» اوجتحاو . اًمئاق الإ دعاقلا فلخ يلصي

 )451١([ مقر ملسمو ء(٤1۸ 1۸۳) مقر يراخبلال. هيلع قفتم «اًمايق هفلخ سانلاو تشم ركب وبأ

 : ناباوج اهنسحأو «ةفيعض ةبوجأب امهوحنو بابلا يثيدح نع ءالؤه باجأو
 رداقلا دعاقلاب زجاعلا دعاقلا ةالص ةحص تبثي ام امههباش امو بابلا يثيدح نأ : لوألا

 . دوعقلاب مهرمأي ملو هفلخ نومئاق مهو ادعاق سانلاب هتوم ضرم يف هتالص ثيدحب ةخوسنم

 . هريغو يعفاشلا مامإلل باوجلا اذهو

 نكمأ امهم هنأو «ةيعرشلا صوصنلا نيب خسنلا مدع لصألاو «خسنلا «دمحأ» مامإلا ركنأو

 . اعيمج اهل لامعإ هنأل ؛هيلإ ريصملا بجو ءامهنيب عمجلا

 نأب « يع يبنلاب صيصختلا ىوعد : بابلا ىثيدحل نيفلاخملا ةبوجأ نم ىناثلا باوجلا

 - صصخملاو . هعابتأ نم ةعامجو «كلام» مامإلا باوج اذهو . هدعب دحأل عقيل ءاّسلاج موي

 ا يذعب لح نمي ال : اعوفرم هش رباج نع يبعشلل ثيدح - مهدنع

 . هوجولا نم هجوب حصي ال هنأب ثيدحلا اذه نع بيجأو

 صيصختلا مدع لصألا نأ فرع دق ۲١۸(: / ؟) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاقو

 . ليلد هيلع ل-ي ىتح

 ام وهو «هنم حصأ ثيدح صيصختلا ىلع هب لدتسملا فيعضلا ثيدحلا اذه ضراع دقو

 ي يبنلا ءاجف «هموق مؤي ناك هلل ريضح نب ديسأ نأ) )1٠۷((: مقرإ دواد وبأ هجرخأ

 . ضيرم انمامإ نإ هللا لوسر اي : ليقف «هدوعي
 . [حيحص ثيدح وهوإ . (ادوعق اولصف ءادعاق ىلص اذإ» : لاقف

 بتارلا مامإلا مهب أدتبا نإ وهو : نيلوقلا نيذه نيب طسوتلا ىلإ 7 «دمحأ» مامإلا بهذو
 يبنلا ةالص ثيدحب ًالمع «اًبوجو اًمايق هفلخ اومتأ ؛سلجف اهئانثأ يف لتعا مث ءاًمئاق ةالصلا

 . توملا ضرم ضرم نيح «سانلاو تان ركب يبأب يي

 امهوحنو بابلا يثيدحب ًالمعو اًبابحتساو اًسولج هفلخ اولص .اّسلاج ةالصلا مهب أدتبا نإو

 . ةضراعتملا ةحيحصلا ثيداحألا هيف ىقالتت نسح عمج وهو

 ريغ هدري ملا : لاقو ١(. مقر ۳۹۸ / )١ «ناسلا» يف ينطقرادلاو ۸٠(, /۳) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 . 0 (ةه. ع8 / ۲) « ةيارلا بصنا : رظنا . ( ةجح هب موقت ال لسرم ثيدحلاو كورتم وهو يبعشلا نع يفعجلا رباج

 . (594 / ؟) (ىنغملا» ىف ةمادق نبا هركذ (؟)
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 . فيرحتلاو خسنلا نم ىلوأ - نكمأ اذإ - صوصنلا نيب ب عمجلا نأ كش الو

 ١1/5-178([ / ۲) حتفلا يفإ .ىلاعت هللا همحر رجح نبا ظفاحلا عمجلا اذه ىوق دقو

 ١ نيتيدحلا نم ذخو ي ام د:

 . ةقباسملا ميرحتو ةالصلا يف مامإلل مومأملا ةعباتم بوجو - ١

 . اهب ةالصلا نالطبو هتفلاخم ميرحت - ١

 : ءاهقفلا لاق . ةرشابم مامإلا لامعأ دعب مومأملا لامعأ عقت نأ ةعباتملا ىف لضفألا نأ - ۳

 . لامعألا هذه يف ةقفاوملاو ةاواسملا هركتو

 اوناك ولو اًسولج نومومأملا هفلخ ىلص ؛ مايقلا نع هزجعل اًسلاج ىلص اذإ مامإلا نأ - <

 . ءادتقالاو ةعباتملل اًفيقحت ؛مايقلا ىلع نيرداق

 لاقو .(هدمح نمل هللا عمس) : مامإلا لوقي امنيح «دمحلا كل انبر» : لوقي مومأملا نأ - ه

 كل انبر» .(هدمح نمل هللا عمس) :لوقي درفنملا نأ يف اًقالخ ملعأ ال : ربلا دبع نبا

 عمجي محيو عمسيف مامإلا امأو : / ؟) حتفلاإ رجح نبا لاقو .ادمحلا

 . امهنيب عمجي ناك ع يبنلا نأ 10740) مقرإ يراخبلا يف تبث دقف ؛امهنيب

 . ةعباتملاو ءادتقالا ةالصلا يف مامإلا لعج يف ةمكحلا نم نأ - ١

 . ةجاحلل ةالصلا يف ةراشإلا زاوج - ۷

 ةالصلا لامعأ نم اهريغ ىلع ةمدقم اهنأو «مامإلا ةعباتم ديكأت ىلع ليلد ثيدحلا يف - ۸

 كلذ لك ؛ةالصلا ناكرأ دحأ هنأ عم هيلع نيرداقلا نيمومأملا نع مايقلا طقسأ دقف

 . ءادتقالا لامك لجأل

 قاقشنالاو ةفلاخملا مدعو باظنلا ةاعارمو رمألا الوو ةداقلا ةعاط ممّنَحَت ذخؤي هنمو - 4

 . ءاسؤرلا ىلع

 هفالتئالاو عابتالا نسحو ةعاطلاو عمسلا ىلع انديوعتل الإ ةيهلإلا عئارشلا هذه امف

 قفو ! !هفادهأ لجأو هتاعيرشت ىمسأو مالسإلا مظعأ امو . ىلاعتو هناحبس هلل اهب دبعتلا بناجب

 ؛ مهتملك ولعتو مهفوفص دحوتتو مهلمش عمتجيف هعابتاو مهنيدب رصبتلا ىلإ نيملسملا هللا

 . لطابلا ءارملاو هفالتخالاو قرفتلاب الإ رشلا امو مهافتلاو عامتجالا يف الإ ريخلا امف

 عم هللا نإ اوربصاو مكحير بهذتو اوأشفتف اوعزاتت الو ُهَلوُسرو هللا اوعيطأو»

 . 185 ةيآ لافنألا ةروس إ «نيرباصلا



 7 0 نا ثيدحلا س
 ر و ا 5 8 3

 بزاع نب ءاربلا ننلح لاق شو ينر بس أ ١ يمطخلا كيوي نب هللا دع نع

 ر ر ی ر ور وەر رور

 ؛(هدمح نمل هللا عمس) لاق اذإ ر ها ET (1'بوذك ريغ وهو ١ هلت

 ا ادوجس عَقَن مت ءادجاس ی هللا لوس عقي نر انم دَحأ نح مل

 . ملسم ةياور هذهو 1 قر قو ۸11( مقر يراخبلا]

 : تيدحلا بيرغ

 ذإ ىتح) ب بوصنملا ىلوألا عقي ىلع اًفوطعم لو «فانئتسالا ىلع عفرلاب (عقن مث»

 ٠ هيلع ىنعملا سيل

 لاعفأ تناكف ؟ةالصلا يف هباحصأ مؤي ناك ا يبنلا نأ قودصلا يوارلا اذه ركذي

 نمل هللا عمس : لاقو عوكرلا نم عفر اذإ يع ناك ثيحب «هلعف متي نأ دعب يتأت نيمومأملا
 ٠ نيدجاس هدعب نوعقي ذئنيحو ءادجاس طبه هدعب هباحصأ عفر مث ؟هدمح

 ١ تيدحلا نم دخوب ام +

 ىلإ مايقلا نم نولقتني ال مهنأو «ةالصلا يف هب لوسرلل ةباحصلا ةعباتم ةفص - ١
 د ا

 الو «ةالصلا لطبي مرحم هنإف ؟مامإلا مدقتت الف ءاذكه ةعباتملا نوكت نأ يغبني هنأ - ؟

 ٠ ةرشابم هيلت لب «ًاريثك هنع رخأتت الو «ةالصلا صقني هوركم هنإف «هقفاوت

 امأ «نيمومأملا ىلإ ةبسنلاب اذه «عوكرلا دعب ةنينأمطلا لوط ىلع ليلد ثيدحلا يف -

 . ىرخأ ةلدأ هتنينأمطلف مامإلا

 ال اهنإف ؛مارحإلا ةريبكت الإ «ةهوركم مامإلل اهلاوقأو ةالصلا لاعفأ يف ةقفاوملا :!هيبنتإ

 . ةالصلا اهعم دقعنت

 فلتخا دقو * زمتحم وهو «ةيكزتو ةيوقت قاحسإ وبأ هيف هلاق (هللا ديعأ هنأ ىري مهضعب دو < ىباحص وهف ةيكزت ال

 ٠ ديزي نب هللا دبع ةبحص يف



 ل كوعبسلاو سداسلا ثيدح ا س
E 3 : 

 ا

 نم هنا اوات مامإلا أ اذ لاق ا هللا لور 3 ها ةريره يبأ نع[

 ما هع يا هام د ع

 :(14015) « (780) مقر يراخبلا] ٠ اهبْنَذ نم مدقت ام هَل رفغ «ةكئالكا نيمأت هنيمأت قفاو

SEs 
 : يلامجالا ىنعملا

 وأ اًمومأم وأ ناك اًمامإ - يلصملل عرش اذل ؟هعفنأو ءاعدلا نسحأ وه باتكلا ةحتاف ءاعد

 نال ؛امإلا نّمأ اذإ نمؤت نأ ا يبنلا انرمأف ٠ ءاعدلا عباط نيمأتلا نأل ؟هدعب نمؤي نأ = اًدرفنم

 ةمينغ هذهو ٠ هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نمو «ةكئالملا نيمأت تقو وه كلذ

 ٠ مورحم الإ اهتوفي الف بابسألا رسيأب بونذلا نارفغ يهو الأ «ةنيمث ةصرفو ةليلج

 ١ ءاملعلا فالتخا د

 ثيدحلا لوأتو ؛مامإلا قح يف عرشي ال نيمأتلا نأ ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف كلام بهذ

 ٠ هسفن نيمأتلا دصقي ملو ؛نيمأتلا عضوم مامإلا غلب اذإ : ىنعم ىلع

 رهاظل ؟درفنملاو مومأملاو مامإلا نم لكل نيمأتلا بابحتسا ىلإ دمحأو يعفاشلا بهذو

 ٠ هريغو انعم يذلا ثيدحلا

 نأل ؛نيمومأملا قح يف ثيدحلا رهاظ وهو < للصم لك ىلع بوجولا ىلإ ةيرهاظلا تبهذو
 ٠ بوجولا يضتقي رمألا
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 ٠ درفنملاو «مومأملاو «مامإلل نيمأتلا ةيعورشم - ١

 ةالصلا كلت نودهشي نيذلا مهنم دارملا نأ رهظألاو «نيلصملا ءاعد ىلع نموت ةكئالملا نأ - ؟

 هنأ نم [(۷۸۱) مقرإ يراخبلا هجرخأ اع كلذل لدتساو «ءامسلاو ضرألا يف ةكئالملا نم

 قفاوف ءنيمآ : ءامسلا يف ةكئالملا تلاقو «نيمآ : :مكدحأ لاك اذإ) : لاق م

 .«هبنذ نم مدقت ام هل رفغ رخآلا امهدحأ

 يف ريفكتلا نأ ءاملعلا يققحم دنع نكل « بونذلا نارفغ ىف ببس هنأو نيمأتلا ةليضف - ۳

 ٠ ةبوتلا نم اهل دب الف رئابكلا امأ «بونذلا اصب رضا هلاثمأو ثيدحلا اذه

 ٤ - بلقلا رضاح نوكي نأ «ءاعدلا ىلع نمؤملاو ىعادلل ىغبني هنأ ٠



 )٠١ E تا تت کک کک ات ماچ الإ لا 2 لفت

 نيمأت قلع هنأل ؟نيمأتلاب مامإلا رهج ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذهب يراخبلا لدتسا - 5 ش

 ٠ روهمجلا لوق اذهو ٠ هعامسب الإ هنوملعي الو هنيمأتب نيمتؤملا

 ؛ةباجإلا يف اًببس نوكت يتلا تافصلا لك يف ةكئالملا هباشي نأ يعادلل لضفألا نم - 5

 لابقإلاو «بلقلا روضحو «لكأملاو برشملاو سبلملا لحو «ةراهطلاو عوشخلاو عرضتلاك

 . لاح لك يف هللا ىلع

EE: 

 11 نوعبسلاو عباسلا ثيدح ا و

 سانلل مكدحأ ىلص اَذإ :لاَق ما هللا لور ١ نأ كلف ةريره يب نع ۷۷

 ءاش ام لوطيِلَف هسفتل مكدحأ ىَلص اَذِإَو ريبكلاو ميقسلاو فيعضلا مهنم نإ ؛ اف

 .450(1 مقر ملسمو «(0/07) مقر يراخبلا]

 نوعبسلاو نماثلا ثيدح ا و

 ! لاَ 1 هلا وسر ىلإ اجر ءاج :لاق هل يراصنألا دوعسُم يب نع ۷

e eTا  

 رک ه رم ت

 « )۷۱٥۹( مقر ةر يراخبلا ٠ «ةجاحلا 7 سم هئارو نم نإ جولف ساتل

 . )0 ملسمو

 : ىلامجإلا نشعملا

 يتلا ةالصلا نإف اذهلو ؟ جرخلاو ٠ تتعلا يفنو ةلوهسلاو ملا ةحمسلا ةعيرشلا هذه تءاج

 نموا ىلع لو ريل اف فيفختلاب مامإلا ياع تت اء يبنلا رمأ «تاعاطلا ف

 هضرم وأ «هزجعل امإ ؛ليوطتلا قيطي ال نم نيمومأملا يف نألو « نوبغار اهل مهو اهنم ار
 . كلذب اًدحأ رضي ال هنأل ؟ءاش ام لوطيلف ادرفنم يلصملا ناك نإف . هتجاح وأ

 لجر هءاج امل هنأ ؛مهلامعأ نع مهقوعي وأ سانلا رضي يذلا ليوطتلل يع هتهارك نمو

 «ةالصلا ليطيف «مهب يلصي يذلا مامإلا لجأ نم «ةعامجلا عم حبصلا ةالص نع رخأتي هنأ هربخأو

 Sy SESE هام اننا نقر يلج اد كس نر نوع

 . تاجاحلا يوذو نيزجاعلا مهنم نإف ؛زجويلف سانلا مأ مكيأف مهيلع اهلّقثيو ةالصلا مهيلإ
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 : ءاملعلا فالتخا دع

 بهاذلا بهذيف «ربكي ثيحب لوطلاب ب يبنلا ةلص فصت ةحيحص (7١)ثيداحأ كانه

 أرقي هنأبو ٠ مسا يبنلا عم ىلوألا ةعكرلا كرديو اضوتيو عجري مث هتجاح يضقيو عيقبلا ىلإ

 روطلاو ؟ق لصفملا لاوطب أرقيو «فارعألاو «ءاسنلاو «ةرقبلاك «روسلا لاوطب ةبوتكملا ةالصلا يف

 أرقي هنأو انعم ناذللا ناثيدحلا ناذه اهنم فيفختلا ىلع ثحت ةحيحص ثيداحأ كانهو . امهوحنو

 . كلذ وحنو *صالخإلا# و #نورفاكلا اهيأي لق# _

 مهنمو ءاهثيداحأب المع «ليوطتلا ىري نم مهنمف :نوفلتخم - ةلدألا هذهل اًعبت - سانلاو

 ٠ اهيف درو امب المع فيفختلا ىري نم

 فيفختلا نكلو « ةقفتم اهلكو «دمحلا هللو ضراعت ثيداحألا هذه نيب سيل هنأ «قحلاو

 نوري نورقانلاف ٠ ديعب نوب ىلع كلذ يف سانلا نأل ؛ٌدحب نآَدَحُي ال «نايبسن نارمأ َليِوْطّتلاو

 ْ د اهنوري ةعاطلاو ةدابعلا لهأو - ةليوط ةطسوتملا ةالصلا

 رهظيو ؛ضعب ىلع اهضعب قبطيو ؛هتالصو هلاح ىلإو سبا يبنلا ثيداحأ ىلإ عجريلف

 نأو «هب نيمتؤملا لاحب هملعل ؟هتالص ليطي ناك هسي هنأ : يناعنصلا ركذ دقو ٠ لصافلا قحلا

 !(5؟١ / ۲) ةدعلاإ ٠ ةمألاب صاخ ةالصلا فيفختب رمألا

 : نيديدحلا نم ذخو ام د:

iD 

 . ةنتفلا نم اذه هدعو ؛نيلّقملا ىلع يع هبضغ - ؟

 كلذو * ةالصلا يف وهو تقولا جرخي الأب ديقو «ءاش ام درفنملا ةالص ليوطت زاوج - ۳

 ةالصلا عاقيإ ةدسفم عم ةالصلا لامك لجأ نم ليوطتلاب ةغلابلا ةحلصم مدطصت اليك

 ٠ اهتقو ريغ يف

 .ةالصلا يف تاجاحلا باحصأو نيزجاعلا ةاعارم بوجو - ٤

 . ليوطتلا ا ددع ناك اذإ ةالصلا ةلاطإب سأب ال هنأ - ه

 ال ؟هيف مهبغريو «مهيلإ هببحيو ؛ريخلا قيرط سانلا ىلع لهسي نأ ناسنإلل يغبني هنأ - 5

 ٠ مالسإلا ىلإ ةنسحلا ةياعدلا نمو «فيلأتلا نم اذه

 م هللا لوسر ناك : :اعوفرم هك سنأ ثيدح نم ١( >“ 00- ) مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ام :(اهنم) )۱(

 نم يلاوعلا ضعبو «ةعفترم سمشلاو مهيتأيف يلاوعلا ىلإ بهاذلا بهذيف ؛ةيح ةعفترم سمشلاو رصعلا يلصي

 . “هوحن وأ لايمأ ةعبرأ ىلع ةنيدملا



 os )4( ةدصدم مدعم مصمصسمم || وغ عرش
 ت يبنلا ةالص ةفص باب - ١

 يي يبنلا ةالص ةفص يف ةحيحصلا ثيداحألا نم اًفرط بابلا اذه يف فنصملا ركذي

 ا عرشملا وهو «للخلا وأ صقنلا اهيلإ قرطتي ال يتلا ةلماكلا ةماتلا ةالصلا يه هتالصو

 و لك ىلع هس ع ردقتو «هعابتا بجيف

 هتالصص ةفرعم انيلع بجيف ؟ 1 د ربع ار امس راما لا لاق دقو

 هتالص يف هلاعفأ نإف ةالصلا لعفل ةبجوملا رماوألل نايب منيع هلاعفأ نأ ىلإ ارظنو ٠ اهتاعارمو

 . ليلدلا ميدقت هيلعف هريغ ىلإ هنع اهفرص نمو ٠ بوجولا ىلع لدت ي

 س نرعبسلاو عساتلا ثيدح ا اه

 تكس ةالّصلا يف ربك اإ ميم هللا لوسر ناک لاق كلف ةريره يبا نع ۱

 لا اا ياو تنأ يباب هلا لوسر اي : تلق رقي نأ لبق ةهيته
OSGم  

 نيب تدعاب امك ياياطَخ نيبو ينيب دعاب مهللا :لوقأ» : : مو لاق ؟لوقت ام ةءارقلاو

 مهلا سلا نم ضيا بولا ىق امك يايا طح نم ي يّ مُهَّللا برشلاو قرا

 .094(1) مقر ملسمو )۷٤٤(« مقر يراخبلاإ | . «دربلاو حلاو ءال ياياطخ نم ينلسغا

 ٠ يصل بيرغ #
 ثيدحلا يفو ٠ تقولا :رسكلاب (ونهلا) ۱۷۳١(: ص) سوماقلا يف لاق : ةهينه - ١

 نم ليلق ىنعمب :ءايلا ديدشتو 7 حتفو ءاهلا مضب يهو ةنه ةرغصم اديه ل

 . ءاه ءايلا لادبإب اةهيَنه ” ىوريو ءريسي ءيش يأ :ةةونه اهلصأو .نامزلا

 ٠ ةفيطل ةتكس تكسي نأ : انه دارملا : تلق -

 ٠ مامغلا بح :كيرحتلاب هربلا : دربلاو جلثلا - ؟

 مالكلا دض ال رهجلا دض :توكسلاب دارملاو ٠ «تيأر7 ءات مضب : كتوكس تيأرأ -

 (؟ لوقت ام :ةرابع هيلع لديو

 . خسولا :نونلاو لادلا حتفب : سندلا - :

 . يمأو يباب يدفم تنأ :ريدقتلاو هفوذحمب ةقلعتم بابلا :يمأو تنأ يبأب 0

 )4⁄٩(. مقر هجام نيباو VY) / ۲( يئاسنلاو
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 أرقي نأ لبق «ةليلق ةدم هتوص ضفخ مارحإلا ةريبكت ةالصلل ربك اذإ يسب يبنلا ناك

 كيدفأ : توب ةريره وبأ لاق اذل ؛ ةتكسلا هذه ىف اًئيش لوقي هنأ نوملعي ةباحصلا ناكو . ةحتافلا

 ا لا يبأب هللا لوسر اي

 قرسشملا نيب تدعاب امك ياياطخ نيبو ينيب دعاب مُهَّللا» : لوق : مث لاقف

 نم ينلسغا مُهَّللا ءسندلا نم MS ا

 . «دربلاو جلثلاو ءاملاب ياياطخ

 ىلإ هجوتي يلصملا نأل ؛ةاجانملا فقوم «فيرشلا ماقملا اذه يف ةبسانملا ةياغ يف ءاعد اذهو

 نيب ءاقل ال امك «ءاقل هعم لصحي ال اًداعبأ اهنيبو هنيب دعابي نأو هبونذ وحمي نأ يف ىلاعت هللا

 بوثلا نم خسولا لازي امك ءاهنم هيقنيو اياطخلاو بونذلا هنع ليزي نأو ءادبأ برغملاو قرشملا

 تايقنملا هذهب ءاهرحو اهبيهل دربيو هاياطخ نم هلسغي نأو ءهيف لسغلا رثأ رهظي يذلا ضيبألا

 . ةقباطملا ةياغ يف تاهيبشت هذهو دربلاو «جلثلاو «ءاملا :ةدرابلا

 ١ تيدحلا ماكحأ د:

 ةالصلا يف حاتفتسالا ءاعد بابحتسا - ١

 .ةالص لك نم ىلوألا ةعكرلا يف ةحتافلا ةءارق لبقو «مارحإلا ةريبكت دعب هناكم نأ - ۲

 . ةيرهج ةالصلا تناك ولو هب رسي نأ - ۳

 . ةبوتكملا تاولصلل ةعامجلا يف اميس الو «ءاعدلا هيف لاطي ال هنأ - 5

 . هتانكسو هتاكرح يف ميا لوسرلا لاوحأ عبتت ىلع غيظ ةباحصلا صرح - ه

 قيرطب ولو «ءيشلا بلط يف رثكيو ناسنإلا حلي نأ ءاعدلا نطاوم يف يغبني هنأ - ١

 . ظافلألا فدارت

 هدربلاو جلثلاو ءاملا يناعمو ءاهنع داعبإلاو بونذلا وحّم ىلع اهلك رودت تاوعدلا هذه نإف

 ا داوملا هته یو وک ا وو وم اهم دوصقلاو باهي راق

 + نات داف +

 : ةالصلل ةريثك تاحاتفتسا يع يبنلا نع تبث : ىلوألا

 . (خلإ ... ياياطخ نيبو ينيب دعاب مهللا» :انعم يذلا ءاعدلا اذه اهنم



 ٩ لإ ... ضرألاو تاومسلا َرَطَف يدلل يهجو تهجو١ : اهنمو

 . "«خلإ امسا كراو كد محي و مهلا كب شا ايتو

 . ةدراو اهنأل ؛ ةزئاج اهلكو

 ىلع اًيوتحم هنوكل ؛«خلإ ...مهللا كناحبس» : اهنم ريخألا راتخا دمحأ مامإلا نكلو

 . سانلل هملعيل ؛ هب رهجي ( تب رمع» ناكو . هتينادحوو , هميظعتو هللا ديجمت

 لامك هل لصحيل ؛ اهلك اهلوقي لب ءاهنم دحاو ىلع اًمئاد رصتقي الأ يلصملل يغبنيو

 . ليللا ةالصل لاوطلاو « ةعامحلا ةالصل راصقلا لعجيو «اهيف ةنسلا عيمج ءايحإو «ءادتقالا

 يف روكذم وه امم ءاقنإلاو خاسوألا ةلازإ يف غلبأ نخاسلا ءاملا نأ مولعملا نم : ةيناثلا

 ! ؟ فيظنتلاو ءاقنإلا بلط دوصقملا نأ عم .دربلاو جلثلا ىلإ هنع لدع فيكف روثأملا ءاعدلا

 نا رك اه اها ب ةيتمانملا بط ياك تامل ءاملعلا ع لصح ف بارلا
 هذه ةليزملا ةداملا نوكت نأ بسان ؛ةرارح بونذلل ناك امل : هانعمو مالسإلا خيش نع « ميقلا

 . بهلتلا كاذو ةرارحلا هذه ءيفطتل ؛ ةدرابلا
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 س نونامثلا ثيدحلا س

 ةءارقلاو «ریبکتلاب َة ةالصلا حتفتسي مليم هللا لور ناك: تلاَق ن ةشئاع نع | ٠١
 م رر و 6 ا ا#رعإ

 ا نيب نكلو يوصي و هسأر ص مل عكر اذ] ا َنيمَلاَعلا بر هل دمحلا» ب

 ل اكو انا يوي یخ دس مل عل نار عر نإ اك

 ىرسيلا هلجر شرفي ناكو ةيحشلا نيتعكر لك يف لوفي اكو ءانسلاجج يوتسَي ىتح دجسي مل

eر ر ر  

 شارتفا هيعارذ لجرلا ( شرتفي نأ م ل
 ص صر

 . [ظفللا اذهب يراخبلا دنع دجوي ملو )٤۹۸(« مقر ملسم !. «ميلستلاب ة ةالصلا متخي ناكو عبسلا

 : ىلامجإلا حملا د 9

 ةريبكتب ةالصلا حتتفي ناك هنأب تت يبنلا ةالص ليلجلا ثيدحلا اذهب. اهتم اهداف ةشئاع فصت

 يف دوراجلا نباو ١0/1( مقر ١" / ۳) يئاسنلاو ,2750) مقر دواد وبأو 91١, / ۲۹) مقر ملسم هجرخأ (۱)

 . حيحص ثيدح وهو اًعوفرمهشاف يلع ثيدح نم (۲ / ”7) ( ىربكلا نئسلالا يف يقهيبلاو «(۷۹) ص « ىقتنملا»

 5 :( مقر هجام 00 0 T1۳ TT مقر يااا 7684 مقر دواد وبأ چرا )۲(



 بر هلل دمحلا» :اهلوأ يتلا ءباتكلا ةحتافب ةءارقلا حتتفيو . ربكأ هللا : لوقيف «مارحإلا

 ناكو < اًميقتسم اًيوتسم هلعجي امنإو هضفخي ملو هسأر عفري مل مايقلا دعب عكر اذإ ناكو .نيم اعلا

 . دجسي نأ لبق اًفقاو بصتنا عوكرلا نم عفر اذإ

 . اًسلاج يوتسي ىتح دجسي مل «ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ ناكو

 سلج اذإ ناكو «خلإ .. تاولصلاو هلل تايحتلا» : سلج اذإ نيتعكر لك دعب لوقي ناكو

 . ىنميلا هلجر بصنو ءاهيلع سلجو ىرسيلا هلجر شرتفا

 ىلع هيمدق شرفي نأب كلذو «ناطيشلا سولجك هتالص يف يلصملا سلجي نأ ىهني ناكو

 نأ ىهني امك «ضرألا ىلع امهنيب هيتيلأ عضي مث «هيمدق بصني وأ «هيبقع ىلع سلجيو «ضرألا
 هريبكتو هللا ميظعتب ةالصلا حتتفا امكو «عبسلا شارتفاك دوجسلا يف هيعارذ يلصملا شرتفي ٠

 «نيحلاصلا هللا دابع عيمج ىلع مث نيلصملاو ةكئالملا نم نيرضاحلل مالسلا بلطب اهمتخ
 . هئاعد يف مومعلا اذه ةظحالم .يلصملا ىلعف «نيرخآلاو نيلوألاو

 نم ىتأ هنأ يهو ؛ةلع هلو ءطقف ملسم الإ هجرخي مل )۸٠( مقر ثيدحلا : ةظحالم *

 . عظم ةشئاع عمسي مل ؟«ءازوجلا وبأو . اهتم ةشئاع نع ءازوجلا يبأ قيرط

 . اعامس ال ةبتاكم يعازوألا قيرط نم اًضيأ (ملسم) هجرخأو

 . عفترملل :صخاشلا هنمو «هعفري مل يأ . ةلمهم

 هضفخي مل يأ : ةددشملا واولا رسكو . ةلمهملا داصلا حتفو «ءايلا مضب :هبوصي مل
 . اًغيلب اضفخ

 و

 ٤ - رهشأ مضلاو ءاهرسكو ءارلا مضب : شرفي .

 و

 . هنع يهنملا ءاعقإلاب هريغو ديبع وبأ هرسف : نيعلا مضب : ةبقع - ه

 . بلطلل ال ديكأتلل نيسلاف حتفي يأ : حتفتسي -
 : ثيدحلا ماكحأ ×

 نإ ثيح . ةمئادلا هلاح وه « سي ىبنلا ةالص ةفص نم اذه هغ ةشئاع هتركذ ام - ١

 . كلذ ديفي «ناك» ب ريبعتلا



 كك £۷ ١ هک ےک 120 1255 ج0 12577 250 207 250 ج7 ED 20 ED تت: تت: هت: < ماجحألا طمع لفت

 ريغ نأو ءاهلاعفأو ةالصلا لاوقأ يفاني لعفو لوق لك مرحت يتلا مارحإلا ةريبكت بوجو - ۲

 ةيدبعتلا رومألا نم ةريبكتلا نييعتو ةالصلا يف لوخدلل اهماقم موقي ال ةغيصلا هذه

 ٠ ةيفيقوت رومأ يهو
 .هللا ءاش نإ ف اهتءارق بابحتسا يتأيو «ةلمسب نودب ةحتافلا ةءارق بوجو ۳

 ٤ - ضفخ الو عفر الب ءاوتسالا هيف لضفألاو ؛عوكرلا بوجو .

 . هدعب مايقلا يف لادتعالا بوجوو ؛عوكرلا نم عفرلا بوجو - 4
 . هدعب ادعاق لادتعالاو هنم عفرلا بوجوو «دوجسلا بوجو - 5

 . ماق الإو «هدعب ملس ةيئانث ةالصلا تناك نإف «نيتعكر لك دعب دهشتلا بوجو “۷

 ريخألا دهشتلا ريغ يف سولجلا يف ىنميلا بصنو ىرسيلا هلجر يلصملا شارتفا ةيعورشم - ۸

 لاجرلاب صاخ كروتلاو شارتفالاو ثيداحألا كلذب تدرو دقف ٠ كروتلا هتليضف يذلا

 نيتأرما ىلع رم راع هنأ نم 1١٠١ صإ ليسارملا يف دواد وبأ هجرخأ امل ؟ءاسنلا نود

 يف تسيل ةأرملا نإف ضرألا ىلإ محللا ضعب امضف امتدجس اذإ» : لاقف نايلصت
 . الوصوم يقهيبلا اور . «لجرلاك كلذ

 ىلع هيمدق شرفيو هيبقع ىلع سلجي نأب كلذو ؛هسولج يف ناطيشلا ةهباشم نع يهنلا - ٩
 لاق ٠ هيبقع ىلع سلجيو امهبصني وأ ضرألا ىلع امهنيب سلجيو امهبصني وأ «ضرألا
 . هوركم نيتسلجلا اتلكو :ىهتنملا حرش يف

 «ضرألا يف هيعارذ يلصملا طسبي نأب كلذو «هشارتفا يف عبسلا ةهباشم نع يهنلا - ٠

 . فعضلاو لسكلا ناونع هنإف

 نيحلاصلا نيبئاغلاو نيرضاحلاو نيلصملل ءاعد وهو «ميلستلاب ةالصلا متخ بوجو - ١

 . صئاقنلاو رورشلا لك نم ةمالسلاب

 ١ ءاملعلا فالتخا ±:

 ىلع لدت امإو «بوجولا ىلع لدت ال مايع يبنلا لاعفأ نأ : نييلوصألا دنع حيحصلا

 لدت «ثيدحلا اذه يف ةفوصوملا لاوق" لاو لاعفألا ةذهو“ كلذ يضتقي ام درو اذإ الإ بابحتسالا

 لصالا اذهو . ١ هيلع قفتم ؛يّلصَأ ينومتيأر امك اولص» :ثيدح نارتقاب «بوجولا ىلع
 ٠ ةلدألا ضراعتل ؟ءاملعلا نيب فالخ اهضعب بوجو يف دجوي نكلو اهيف
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 دمحأ7 مامإلا بهذ دقف : نيدهشتلا تاذ ةالصلا يف هل سولجلاو «لوألا دهشتلا كلذ نمف

 ىلإ : هنع نيتياورلا ىدحإ يف (يعفاشلا )و “روث وبأ و «دواد»و «قاحسإ »و «ثيللا

 ٠ ريخأ دهشتب دييقت ريغ نم دهشتلا يف ةدراولا ثيداحألاب نيلدتسم . امهبوجو

 اا هاور يذلا عع هللا دبع ثيدح اهنمو ءانعم يذلا ثيدحلا اذه اهنمف

 کک ا دعما ن وهون تا اار قرط وع °" دمحأ مامإلا هاورو

 .(خلإ ... هلل تايحتلا : اولوقف نيتعكر

 اهبابحتسا ىلإ هنع ىرخأللا ةياورلا ى (يعفاشلا )و كلام و (ةفينح وبأ ةمئألا بهذو

 . "7 امهيلإ عجري ملو ءاوهَس امهكرت سيا يبنلا نأ مهليلدو
 .وهسلا دوجسب امهوربج امنإو ءامهكرت ىلع هوعبات نيح ةباحصلا ىلع ركني ملو
 0 ل ل ل باوجلاو

 ملف «نيتعكر يف مكدحأ ماق اذإ» : يم يبنلا نع هقطل# ةبعش نب ةريغملا نع © دوادوبأ
 دوجسو اوهسلا يتدجس دجسيو ؛سلجب الف اًمئاق متتس | اذإف .سلحيلف ءاًمئاق متتسي

 ٠ نونسملاو بجاولا ربجي وهسلا

 : سولجلا يف ةبحتسملا ةفصلا يف اوفلتخاو

 :نيدهشتلا وأ نيتدجسلا نيب ءاوس «ةالصلا تاسلج عيمج يف شارتفالا ىلإ ةيفنحلا تبهذف

 ام ءاوس ةالصلا تاسلج لك يف كروتلا ةيعورشم نوري مهف ؛ةيكلاملا مهلباقيو . ريخألا وأ لوألا

 . نيتدجسلا نيب ناك وأ نيدهشتلل اهنم ناك

 يف كروتلا ىلإو نيدهشتلا تاذ ةالصلا نم لوألا دهشتلا يف شارتفالا ىلإ ةيعفاشلا تبهذو

 . كلذ نم رثكأ مأ ةيئانث ةالصلا تناكأ ءاوس «ريخألا دهشتلا

 سيل ةالصلا تناك اذإ ريخألا دهشتلا يفو «لوألا دهشتلا يف شارتفالا ىلإ ةلبانحلا تبهذو

 . نيدهشتلا تاذ ةالصلا نم ريخألا دهشتلا يف كروتلا ىلإو «دحاو دهشت الإ اهيف

 )١( ننسلا يف )١ /  » 5305 - 559مقر ۷٤۸( .

 . (899) مقر هجام نباو ؛( ٠ ۲) مقر ملسمو )۸۳١(« مقر يراخبلا هجرخأو :تلق )١ / 5١( دنسملا يف (۲)

 هتان ةنيحب نب كلام نب هللا دبع ثيءاح نم (ها/. / )۸٥ مقر هحيحص يف ملسمو AT)» - ) مقر يراخبلا هجرخأ (۳)

 وهو نيتدجس دجس هتالص رخآ يف ناك املف ؛سولج هيلعو .ماقف ءرهظلا ميم هللا لوسر انب ىلص» :اعوفرم

 . «سلاج

 . حيحص ثيدح وهو «(۱۰۳۷ )2٠١15 مقر ننسلا يف (5)
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 فلخ تيلص» :لاق تلم رجح نب لئاو نع “" روصنم نب ديعس هاور ام «ةيفنحلا ليلدو
 EE EES «دهشتو دعق املف « م يبنلا

 اذإ) : يبارعألل لاق مس يبنلا نأ : هنت عفار نب ةعافر نع ")دمحأ هاور امو

 . «ىرسيلا كلجر ىلع سلجاف «تسلج

 ا کر هللا لوسر نأ : ديمح يبأ ثيدح نم «هححصو ل يذمرتلا هجرخأ امبو

 ٠ هتلبق ىلع ىنميلا ردصب لبقأو «ىرسيلا هلجر شرتفاف - دهشتلل ينعي

 . ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع شارتفالا وهف نيتدجسلا نيب سولجلا ةفص امأو

 + ةلالدلا هجوو د:

 ٠ لوألاب هوديقي ملو «دهشتلل شارتفالا اوركذ اهتاور نأ ثيداحألا هذه نم

 . اًعيمج نيدهشتلل ةفصلا هذه نأب رعشي ءاهريغل ضرعت الب اهيلع مهراصتقاو

 يف سلجي ناك مَع يبنلا نأ» :هقط» دوعسم نب هللا دبع نع يور ام ةيكلاملا ليلدو
 ا “يمثيهلا » لاق « 47 هدنسم يف دمحأ هاور . “اکروتم اهرخآ يفو ةالصلا طسو

 دهشتلا اهتاورب دهشتلا يف شارتفالا يف تدرو يتلا ثيداحألا نأ : ةلبانحلاو ةيعفاشلا ليلدو

 ةعكرلا يف سلج اذإف» : هلوق تلف يدعاسلا ديمح يبأ نع 27 يراخبلا يف درو ثيح ؛لوألا

 . (هتدعقم ىلع دعقو ىرخألا بصنو «ىرسيلا هلجر مدق «ةريخألا

 لع هنأ : غلت ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نم !(0هال4 1١0/ مقرإ ؟ملسم هركذ 57

 . ؟ىنميلا همدق شرفيو «هقاسو هذخف نيب ىرسيلا همدق لعجي ناك

 :هيفو )١854(! مقر ؛ ١ / ”] هحيحص يف متاح يبأ دنع ءاضيأ ديمح يبأ ثيدح يفو

 . !اًكروتم رسيألا هقش ىلع سلجو «ىرسيلا هلجر جرخأ ميلستلا اهيف يتلا ةدجسلا تناك اذإ ىتح)

 يف دوراجلا نباو «(58 / ۲) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو ؛ 9 / )١ ينطقرادلاو ؛(57 / 0 دمحأ هجرخأ )١(

 9١(. ص) ؟ىقتنملا»

 هجام نباو ؛(۳۰۲) مقر يذمرتلاو )۸٥۷ ۰ 808 ۰ 85٠١(« مقر دواد وبأ هجرخأو :تلق . 74٠ / :) دنسملا يف (۲)

 ٠ نسح ثيدح وهو )١7170(« مقر يمرادلاو ۰ / ۲) يئاسنلاو «(510) مقر

 ((401/) مقر دواد وبأو ؛(۸۲۸) مقر يراخبلا هجرخأو :تلق ؛حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو «(191) نتسلا يف (۳)

 .(409 / )١ دمحأ مامإلل «دنسملا» (5) ٠ حيحص ثيدح وهو
 )٥( ؟عمجملا يف )١57 / ۲( * نوقثوم هلاجرو دمحأ هاور :لاقو ٠ )1( مقر «يراخبلا حيحص» )۸۲۸( .



 .دحاو دهشت الإ اهيف سيل يتلا ةالصلا يف «ةلبانحلاو ةيعفاشلا نيب فالتخا عقو نكلو

 ةعكرلا يف سلج اذإف : ديمح يبأ ثيدح يف هلوق نأل ؛كروتلا هيف نأ نوري ةيعفاشلاف

 .اهريغ وأ ةيئانث ةالص يف ناك ءاوس «هلك ريخألا سولجلا يف ماع «خلإ .. ةريخألا

 .نيدهشتلا تاذ ةالصلا نم ريخألا دهشتلاب صاخ كروتلا نإ : نولوقي ةلبانحلاو

 لوألا دهشتلا يف هسولج ةفص ركذ هنأل ؟كلذ ىلع لدي ديمح يبأ ثيدح قايس نأ نوريو

 تاذ ةالصلاب كروتلا نآب «كلذل اوللعو . ريخألا دهشتلا هب دصقو كروتلا ركذ مث هنم همايقو

 اًئيهتم «مايقلل 0-05 راص لوألا يف اًشرتفم ناك اذإو ٠ نيسولجلا نيب اًقرف نوكيل ؛نيدهشتلا

 ٠ نئمطم هنأل ؟اکروتم هيف نوكيف «يناثلا امأ «هل

 (يناكوشلا7 هلوق در نكلو 4(؟47 / ١)إ “داعم ا داز) يف شارتفالا اذه ميقلا نبا حجرو

 ٠ ملعأ هللاو !يقيقحتب )۷۷١( مقر ثيدحلا حرش يفإ (راطوألا لين ىف

 ىلع ءاملعلا عمجأ دقف اذلو ؛اهحصأ وهو «هشت دوعسم نب هللا دبع دهشت دهشتلا لضفأو

 + ةراشغا

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا» : هدفصو

 دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكربو

 KEE Pedy لسمو م © ۸۳۱) مقر يراخبلا) . (هلوسرو هدبع

 ةميلست وأ ناتميلست عورشملا له : اوفلتخا نكلو ؛ميلستلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأو

 ةميلستلا ثيداحأ فعضو "٠ امهثيداحأ ةحصل ؟ناتميلست عورشملا نأ حيحصلاو ؟ ةدحاو

 ؛يفانت ال ةدايزب تتأ نيتميلستلا ثيداحأ نإف ؛ةميلستلا ثيداحأ ةحص ضرف ىلعو . ةدحاولا

 :ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو

 هجرخأ اب نيلدتسم «هبوجو مدع ىلإ ةيفنحلا تبهذف 0 بوجو يف اوفلتخاو

 ةدحسلا نم هسأر مامإلا عفر اذإ) : لاق م يبنلا نأ : نقي ني ا ع لا

 د ف لا توب o ا و ا

 : ميلستلاب ا يبنلا هرمأي مل ثيح «[(۷۹۳) مقرو (۷۵۷) مقر يراخبلاإ

 صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم ( ۰ ل O ا

 1 حيحص ثيدح وهو ا (هدخ ضايب ىرأ ىتح هراسي نعو هنيمي نع ملسي يع هللا لوسر ىرأ تنك :لاق هن

 ۰ )1 / ۲) يقهيبلاو ؛(۱۷٦) مقر دواد وبأ هجرخأو تلق (۰ )٠۸ مقر نئسلا ىف (۲)



 ست 10| 2 2 ك5 ه0 تن 5 هد ج2 هت: AEB ماجعكأإلا طمع مرفت

 . هفعض ىلع ظافحلا قفتا بخ رمع نبا ثيدح نأب بيجأو

 . «يوقلا كاذب سيل هدانسإ ثيدح اذه» :  يذمرتلا لاقو

 5 ةلوبقم يهو ةدايز اذه نإف «بوجولا يفاني الف سما ثيدح امأ

 ىلإ ةلبانحلاو ,ةيعفاشلا «بهاذملا باحصأ نمو «نيعباتلاو ةباحصلا روهمج بهذو

 تبث امبو (يلصأ ينومتيأر امك اولص) : هلوق عم فل عج 1 ع يبنلا ةمادإب نيلدتسم ؛بوجولا

 اهعرحت» °” ننسلا باحصأ دنع

 س كونامثلاو ا ثیدحلا س

 اهتم ول 6-5 عفري ناك مه لَم تلي يبللا نأ : هيي رَمع نب هللا دبع نع 411

 عما : َلاَكَو ,كلدَك امهعتر علا نم سار عقر اذإو و ېک ل ربك اذِإ 1 اصلا مَا
 «(۷۳۵) مقر فرا دوجسلا يف كلذ 0 ال نكر: (دمحلا كلو ار .هدمح نمل هلل

(V۸)(۳۹۰) مقر و ] . 

 : ىلامجإلا عملا :

 ةصاخ ةدابع اهيف هل ندبلا يف وضع لكف بباطو ذل ام لك تعمج ةيرك ةبدأم ةالصلا
 ىلإ ةراشإو قالصلل ةنيز مارحإلا ةريبكت دنع امهعفر اهنم فئاظو امهلف ناديلا :كلذ نمو

 فيبكنم لباقم ىلإ امهعفر نوكيو ههبر نيبو يلصملا نيب ةلفغلا باجح عفرو «هللا ىلع لوخدلا

 . ةعكر لك يف عوكرلا نم هسأر عفر اذإو تاعكرلا عيمج يف عوكرلل اًضيأ امهعفرو

 ا اا ملي يبنلا نأ :يوارلا نم حيرصتلا ثيدحلا اذه يفو

 ١ ءاملعلا فالتخا +

 كلذ يف ثيداحألا رتاوتل مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ
 . ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا مهنم ءايباحص نيسمخ نع يور ثيح

 : اهريغ دنع نيديلا عفر يف ءاملعلا فلتخاو

 )١( ننسلا ىف )۲ /  )۲١١«اورإلا» :رظنا (118) مقر فيعض ثيدح وهو .

 ثيدح نم (77) مقر هجام نباو نسح ثيدح اذه زلاقو (TA) مقر يذمرتلاو (3۸A) مقر دواد وبأ لآ )۲(

 حيحص ثيدح وهو «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم» : اعوفرم هم يردخلا ديعس يبأ
 . هريغل



 ا م
 مالعلا ريسيت DS ص) 2 2 اه 2 2 ه2 2 55 5:5 ١١ ه ؟ ١١ كو

 ىلإ : -دمحأو يعفاشلا «نامامإلا مهنمو - مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحصلا روهمج بهذف

 ثيدحلا اذه : ينيدملا نبا لاق . ثيدحلا اذه يف ةروكذملا عضاوملا ةثالثلا هذه يف كلذ بابحتسا

 هذه يف مب هنع عفرلا يور ١2)ميقلا نبا لاقو . هب لمعي نأ ةيلعف هعمس نمو «قلخلا ىلع ةجح

 قفتا هنس ملعن ال : : مكاحلا لاقو .ةرشعلا اهتياور ىلع قفتاو ءاّسفن نيثالث نم وحن ةثالثلا نطاوملا

 هلا هده ارا نم تاي دق ةرشعلا مث ةعبرألا ءافلخلا اهتياور ىلع

 ابحاصو (ةيميت نبا)» مالسإلا خيش هديفحو .دجملا اهراتخا دمحأ مامإلا نع ةياور يفو

 ةفئاطو . يعفاشلا مامإلل ةياورو (يدعسلا نمحرلا دبع» انخيش رايتخاو «(عورفلا» و (قئافلا»

 ماق اذإ وهو «عبار عصوم يف بحتسي نيديلا عفر نأ : ثيدحلا لهأ نم ةعامجو ,هباحصأ نم

 . نيدهشتلا تاذ ةالصلا يف لوألا دهشتلا نم

 . هلعفي ناك مخ لك تين يبنلا نأ : هين اح رمع نبا نع [(۷۳۹) مقرإ يراخبلا ىور ال

 «نيتعكرلا نم ماق اذإ مق : : هححصو يذمرتلاو «دواد يبأ دنع ديمح يبأ ثيدح يف الو

E 

 يف نيديلا عفر بحتسي ال هنأ ىلإ : ةفينح وبأو «هنع تاياورلا رهشأ يف («كلام» بهذو

 تيأرلا : )۷٤۹([ مقرإ دواد يبأ دنع فإن بزاع نب ءاربلا ثيدح مهتجحو . مارحإلا ةريبكت ريغ

 (دعي مل مث هيدي عفر «ةالصلا حتتفا اذإ ا هللا لوسر

 ةاور دحأ دايز يبأ نب ديزي نم ةجردم (دعي مل مث» : هلوق نأ ىلع ظافحلا قفتا دقو

 :يذمرتلاو «دواد ناو دمع ذلعاو "كو دوعسم نبا نع يور اب اضيأ اوجتحاو . ثيدحلا

 «يذمرتلا هنسح (ًةدحاو ًةرم الإ هيدي عفر مّ یلص « و هللا لوسر ةالص مكل نيلصأل»

 ا نبا هدعو «كرابم نبا دنع تبثي مل هنكلو « مزح نبا هححصو

 . ظفللا اذهب حيحصب سيل هنأب )١ / ٤۷۸ ننسلا يفأ

 : يهو ةعبرألا عضاوملا يف فذ نيديلا عفر بابحتسا اذه نم صخلتف

 را . مارحإلا ةريبكت دنع ١-

 . لوألا دهشتلا نم مايقلا دعبو - ٤ . هنم عفرلا دعبو -

 )١( «داعملا داز) يف )١ / 753١١( .

 )۲( مقر دواد وبأ هجرخأ )۷٤٨( يذمرتلاو  » (ov)يئاسنلاو )١ /  ۰حيحص ثيدح وهو (8 مقر .

 ةيارلا بصن : رظنا ۲)۱ / ۳۹۴٤( .



 se (0) esen أ ةومق عرش
 ١ تيدحلا نم دخ وي ام د:

 هنم عفرلا دعبو عوكرلا دنعو ءاملعلا عامجإب مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر بابحتسا - ١

 . روهمجلا دنع

 . نيبكنملا لباقم ىلإ عفرلا نوكي نأ - ۲

 . دوجسلا يف عفرلا لعفي مل ٠ ميسي يبنلا نأ - ۳

 اًمكح اوسملتو ٠ نيديلل ةدابع هنأ ىلع ءاملعلا عمجأو «ةريشك كلذ يف هللا مكح - ٤
 نيب ةلفغلا باجحل عفر : لاق نم مهنمو ٠ ةالصلل ةنيز : لاق نم مهنمف : ىرخأ

 هللا ميظعت : يعفاشلا لاقو ٠ حراوجلا ةكرحب بلقلا E اولاقو ٠ هبرو دبعلا

 ىف هللف ؟ اهريغو لاوقألا هذه نيب ةافانم الو ٠ ا يبنلا ةنس عابتاو ىلاعت

 م e ىلاعت هلل ةعاطلاو عوضخلاو ٠ ةريثك رارس أو مّكح هعئارش

e e 

 ٤  0(هفنأ ىلإ هديب راشأو)  eتارطاو نک لاو
 . ٤4۰(( /۲۳۰) مقر ملسمو +(۸۱۲) « )۸۰٩( مقر يراخبلا]
 ١ ىلامجإلا عملا

 ندبلا ءاضعأ فرشأ ىه «ءاضعأ ةعبس ىلع هل.دجسي نأ م ادمحم هيبن ىلاعت هللا رمأ

 امهنم ضرألا رشابي «ناديلا : ثلاثلاو يناثلاو . فنألا عم ةهبجلا : اهنم لوألا ٠ اهلضفأو
ETهجوم «نيمدقلا فارطأ : عباسلاو سداسلاو «ناتبكرلا : سماخلاو عبارلاو  

 ٠ ماع عيرشت هنأل ؟هتمأل روما ا هرمأو «ةلبقلا وحن امهعباصأ

 ١ ءاملعلا فالتخا +

 بجاولا ىف اوفلتخاو «ةعبسلا ءاضعألا هذه ىلع دوجسلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 نم روهشملا وهو ءاهلك اهيلع بجاو دوجسلا نأ حيحصلا ثيدحلا اذه هيلع لدي يذلاو ءاهنم

 : ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا بهذم

 ٠ بحتسم يقابلاو «ةهبجلا بجاولا نأ ءاملعلا ضعب ىريو

 ٠ لوألا لوقلا حيحصلاو «ةهبجلا نع ئزجي فنألا نأ :ةفينح وبأ ىريو



 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 «دمحأ مامإلا بهذم وهو اهعيمج ةعبسلا ءاضعألا هذه ىلع دوجسلا بوجو 00 ١

 دوجسلا بجاول ءادأ ءاضعألا هذه ىلع دوجسلا ىفو . رمألا نم ذوخأم بوجولاو

 . هيدي نيب ةنكسملاو لذلل راهظإو ىلاعت هلل ميظعتو

  + 3ناتدئاف ٠

 هتهبج عضي نأ مرحي هنإف ؛دوجسلا ءاضعأ ىوس لئاح ىلع دوجسلاب سأب ال هنأ : ىلوألا

 هب لصتا ام ىلع دوجسلا هركيو . دوجسلاب ةلصتملا ءاضعألا نم هيدي نأل ؟كلذ ءانثأ هيدي ىلع

 « كاذنيح هركي الف «ضرألا ةنوشخو «كوشلاو «دربلاو «رحلاك ةجاح عم الإ ةمامعو بوث نم

 . اهوحنو ةداجسك هب لصتم ريغ لئاح ىلع اًنضيأ دوجسلا هركي الو

 . هلعفي يع يبنلا ناك يذلا بيترتلاب هدوجس ءاضعأ عضي نأ : ةيناثلا

 ثيحب ريعبلا كربي امك كربي الو 0 ل اب

 . 2 اذه نع كوم ىهن دقف ؟هيتبكر لبق هيدي مدقي

29 

 س كونامثلاو ثلاثلا ثيدحلا س

 ؛ موُقي نيح ريكي 6 ةالصلا ىلإ ماف اإ هيل هللا لوسر ناک : كا ةريره يبأ نع1 8 |

 - لوُقَي مُث ؛عوكرلا نم هبْلص عقرب نيح ا ةدمَح نمل هلل عما لو م کري نيح ربي م

 عسر هو عر هر و هر ر ووو م ع وږو هو رور

a TT ا 2 

 e و «(۷۸۹) مقر يراخبلا ٠ سرب دن رک

(17) 
 مقر هحيحص يف ةميزخ نباو «(717) مقر يئاسنلاو (559) مقر يذمرتلاو (۸۳۸) مقر دواد وبأ هجرخأ

)١( 

 ثيدح وهو (دجس اذإ هيدي لبق هيتبكر عضي ناك و هللا لوسر نأ : اعوفرم هلل رجح نب لئاو ثيدح نم

 ةريره يبا نع ۱ / ۲) دمحأو «(1۷۸) مقر يئاسنلاو )۲٣۹( مقر يذمرتلاو «85-) مقر دواد وبأ هجرخأ (۲)

 . ؟هيتبكر لبق هيدي عضيلو ريعبلا كربي امك كربي الف مكدحأ دجس اذإ) :ًعوفرم هنا



 ا )ەت مع 0 وش الت
 u ا ا ثيدحلا ۾

 فل نيصح نب نارمعو انآ تيَلِص :لاق ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم نع 84|
 نم ضم إو بك سَ مهر إو سبك د جس اإ ناک ۰ كن ب بلاط يبا نب يلع

 ام ااف اه يتركد :لاَقَف نصح نب نارمع د ة للا ىف ك نر

 . ((۳۹۳) مقر ملسمو « (۷۸) مقر يراخبلا| . ميا دمحم ةالَص اب لص: لاق وأ متي

 ١ يلامجإلا ىنعملا د:

 «ىلاعتو هناحبس هلل ءايربكلا تابثإ وهو .ةالصلا راعش نايب نيفيرشلا نيثيدحلا نيذه يف
 لخدي نيحف . هديجمتو هللا ميظعتل تعرش اهنآل الإ اهتمسو اهراعش اذه لعج امف . ةمظعااو

 عوكرلل يوهيو ةءارقلا نم غرفي نأ دعبو . ةماقلا لدتعم فقاو وهو .مارحإلا ةريبكت ربكي اهيف
 .هيلع ىنثأو هللا دمح اًمكاق متتساو (هدمح ا عمسلا :لاقو «عوكرلا نم عفر اذإف . ربكي

 . مايقلا يهو تائيهلا لضفأ ىلإ داع ثيح

 يف كلذ لعفي مث «دوجسلا نم هسأر عفري نيح ربكي مث .دوجسلا ىلإ هّيوُه يف ربكي مث

 . همايق لاح يف ربك نيدهشتلا تاذ ةالصلا يف لوألا دهشتلا نم ماق اذإو

 :ءاملعلا فالتخا +

 .هتالص يف ءيسملا ثيدح يف اهيلع صنلل «مارحإلا ةريبكت بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ

 : تاريبكتلا نم اهادع اميف اوفلتخاو

 يف ركذ ام ةالصلا لامعأ نم مهدنع بجاولا نأل ؛اهبوجو مدع ىلإ ءاهقفلا رثكأ بهذف

 ةيبدن ىلع روهمجلا :يرابلا حتف يف لاق .هيف ركذت مل تاريبكتلا هذهو «هتالص يف ءيسملا ثيدح

 «لاقتنالا تاريبكت بوجو ىلإ . يرهاظلا دوادو ,دمحأ مامإلا بهذو . مارحإلا ةريبكت ادع ام

 . '«يلصأ ينومتيأر امك اولص» :هلوقو اهل مدي يبنلا ةمادإب نيلدتسم

 متت ال» : لاق ميم يبنلا نأ :همع نع دالخ نب ىيحي نب يلع نع ' اد ا ر او

 . اهيف صن وهو تاريبكتلا ركذ هيفو «ثيدحلا ركذف «ًاضوتي ىتح سانلا نم دحأل ةالصلا

 . (۳۳۳ / ۱) :ننسلا يف (۳) . (۳۹۱) مقر ملسمو :(571) مقر يراخبلا هجرخأ (۲۰۱)



 ماعلا ريسبت 1220 220 20 23: 20 2 0: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 27ج DE 0656 تك ع

 لاق هنأ ,يئاسنلاو «يذمرتلاو .دواد يبأ قيرط يف ىتأ هنأب ءيسملا ثيدح نع اوباجأو

 .تاريبكتلا ةيقب ركذو (عكري مث «ربكأ هللا :لوقي مث :ءيسملل

 وهو ديمحتلاو «هدمح نمل هللا عمسلا :لوق وهو عيمستلا نيب يلصملا عمج ىف اوفلتحخاو

 . (دمحلا كلو انبر» :لوق

 .ءاملعلا نم ةفئاط «درفنمو «مومأمو «مامإ نم ,لصم لك ىلع هجو ىلإ بهذف

 نمو «حابر يبأ نب ءاطعو «نيريس نب دمحم :نيعباتلا نمو «ةزرب وبأ :ةباحصلا نم

 . غم دوادو «يعفاشلاو ,كلام :بهاذملا ةمئأ نمو «دواد وبأو «قاحسإ :نيثدحلا

 : منَ هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نع راد هجا نون هبال وح مهتجحو

 كلو انبر مهللا هدمح نمل هللا عمس :لقف «عوكرلا نم كسأر تعفر اذإ 0

 هب قحْلأو ءدرفتملا ىلع .هبوجو ىلع عامجإلا نم لقن اب اًضيأ اوجتحاو . «خلإ ...

 000 بلا وا

 :ةباحصلا نم ةعامج مومأملا ىلع ديمحتلاو عيمستلا نيب عمجلا بوجو مدع ىلإ بهذو

 . شذ دوعسم نباو «ةريره وبأ

 «ةفينح وبأ :بهاذملا ةمئأ نمو . يروثلا نايفس :نيثدحملا نمو «يبعشلا :نيعباتلا نمو

 . اًضيأ كلام وع يووم وهو «يعازوألاو «دمحأ مامإلاو «هابحاصو

 اج هنأ نيخيشلا دنع هشت ةريره يبأ ثيدحب بوجولا مدع ىلع ءاهقفلا ءالؤه جتحاو

 كل ار : :اولوقق هدمح نمل هلل عمس :لاق اذإو» : هيفو هب متویل مامإلا لعج اغ :ل

 مادا

 :يتآي امب لوألا بهاذملا باحصأ ةلدأ نع اوباجأو

 يف عازنلا لحمو «درفنم وأ مامإ وهو . دلي يبنلا ةالص ةفص يف وهف «بابلا ثيدح امأ

 مامالاب مومأملا قاحلإ امأو . هب جتحي الو .دانسإلا فيعضف هجن ةديرب ثيدح امأو . مومأملا

 . ملعأ هللاو «صنلا عم سايق الف ءدرفنملاو

 :تيدحلا نم ذخؤي ام د:

 ١- مايقلا لاح يف نوكت نأو «مارحإللا ةريبكت ةيعورشم .

 )١( مقر ثيدحلا رظنا (۲) . 073337 /۱) :ننسلا ىف )۷۳( .
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 . عوكرلا ىلإ مايقلا نم لاقتنالا لاح يف نوكي نأو «عوكرلا ةريبكت ةيعورشم - ؟

 . عوكرلا نم عفرلا لاح يف نوكيو .درفتملاو مامإلل عيمستلا ٣-
 . مايقلا لاح يف .درفنملاو .مومأملاو .مامإلا نم لكل ديمحتلا - ٤

 . عوكرلا نم عفرلا دعب ةنينأمطلا -5

 . دوجسلا ىلإ مايقلا نم يوهْلا لاح يف ريبكتلا -
 . نيتدجسلا نيب سولجلا ىلإ دوجسلا نم عفرلا لاح ريبكتلا -۷

 . تاعكرلا عيمج يف - مارحإلا ةريبكت ادع - مدقت ام لعفي نأ -

 . نيدهشتلا تاذ ةالصلا يف مايقلا ىلإ لوألا دهشتلا نم مايقلا لاح ريبكتلا - ٩

 اذهو .هنع رخأتي الو .همدقتي الف .لاقتنالا نراقي ريبكتلا نأ (نيح) ظفل نم موهفملا-٠

 ءاهقف ةمئأو .سانلا لمع هيلع رمتسا يذلا وهو :ديعلا قيقد نبا لاق .عورشملا وه

 . راصمألا

 : ةينلا ديدجت ةباثمب ةكرحو ةعكر لك يف ريبكتلا ديدجت نأ رينملا نب نيدلا رصان ركذ ١-
50000 
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 كلو اتبر» :رخآلا ضعبلا يف دروو« (ًدْمَحْلا كَل اتبر» :  ”ثيدحلا تاياور ضعب يف درو ےس رس
 1 دئاز ىنعمب يتأت واولا نأل ؛ ىّلوأو حجرأ يهو «تاياورلا رثكأ وهو ,واولا تابثإب "محلا

8 8 

 71 نونامثلاو سماخ ا ا ثيدح ا س

 ماقا تدح وف ل دمحم عم ةالصلا تقمر : لاق كاف بزاع نب ب ءاربلا نع ۸
 ا هتيلجف وو اا وب , هتسلجف هتدجسف يعور دعب دعا ر ر ا ایج 19 هع مغ ەر و رر ەر ے0 سال قو سة وےے © ےس

 يرق دوعتتلاو ماَيقْلا الخ امه : يراخبلا ةياور قوا ءاوسلا نم ا فارصنالاو مي
 ر
23 

 . !هل ظفللاو (471) مقر ملسمو 6٠) 8-5 مقر يراخبلا| ا

 )١( ةنسلا حرش يف يوغبلاو ,(509 / ۷۱) مقر ملسمو ,(745) مقر يراخبلا هجرخأ «)٠١۳ / ۳ مقر ٦۳٠١(ء

 لاف ةريره ىبأ ثيدح نم (511 مقر ۵ / ۲) يذمرتلاو .

 2098 / ؟) ةناوع وبأو )۸۳١(. مقر دواد وبأو ,(395؟ / ۸ مقر ملسمو «(۷۸۹) مقر يراخبلا دنع 22

 . هن ةريره يبأ ثيدح نم (710 / ؟) يئاسنلاو « (۲۷۰ / ۲) دمحأو 6 / )١ يمرادلاو



 . ةبسانتم ةبراقتم اهنأ ركذيف . سرب يبنلا ةالص هشاغ بزاع نب ءاربلا فصي

 الف «دوجسلاو لادتعالاو «عوكرلل نيبسانم نانوكي دهشتلل هسولجو «ةءارقلل همايق نإف

 قكر لك لب نسولخا وأ «مايقلا ففخي مث ,.دوجسلا ليطي وأ «عوكرلا ففخيو .ألثم مايقلا لوطي

 . رخآلا نكرلل اًبسانم هلعجي
 . دوجسلاو عوكرلا ردقب دهشتلل سولجلاو مايقلا نأ :هانعم سيلو

 لوطأ سولجلاو مايقلا نأ مولعملا نمف الإو . رخآلا لقثيو ادحاو ففخي ال هنأ هانعم اغإو

 ۰ ۰ . ثيدحلا يف يراخبلا ةدايز هيلع لدت امك امهريغ نم

 :تيدحلا نم ذخؤي ام د:

 الف ؛ريداقملا ةيواستم «هنم لادتعالاو دوجسلاو «هنم لادتعالاو عوكرلا نوكي نأ لضفألا ١-

 . ضعب ىلع اهضعب يلصملا ليطي
 . امهريغ نم لوطأ ريخألا دهشتلل سولجلاو ةءارقلل مايقلا نوكي نأ -؟

 . دوجسلاو عوكرلل ًالثم اًبسانم ةءارقلا لوط نوكيف ؛ةبسانتم اهتلمج يف ةالصلا نوكت نأ -*

 نمت مهتالص يف نيبعالتملل اًقالخ ءدوجسلاو عوكرلا نم لادتعالا يف ةنينأمطلا توبث -5

 . نينكرلا نيذه يف مهبالصأ نوميقي ال

 تاحيبستلا ريركت هيف نسي مل هنأل ؛ريغص نكر عوكرلا نم عفرلا نأ مهضعب معز -

 ركذلا نإف ؛صنلا ةلباقم يف سايق هنأل ؛دساف سايق اذه نكلو .دوجسلاو عوكرلاك

 كلذ جرخأ دقو .عوكرلا يف عورشملا ركذلا نم لوطأ عوكرلا نم لادتعالا يف عورشملا

 . ةباحصلا نم ةثالث ثيدح يف لسم

 :ةدئاف د:

 امهريغ ىلع دهشتلا دوعقو «ةءارقلا مايق ليوطت وه ميا يبنلا ةالص نم دوهعملا نوكل

 « يي هتالص لاعفأ نيب (ةبسانملا» هذه ىنعم يف ثيدحلا حارش فلتخا دقف «ةالصلا لاعفأ نم

 . ةمئاد تسيلو ةضراع ةفص اهلعج يوونلاف . مايقلا اهيف امب

 ديعس يبأ ثيدح نم ٤۷۷( / ۲۰۵) مقرو «ىفوأ يبأ نبا ثيدح نم 7١ / ٤۷١( مقر (ملسم حيحص» )١(

 نم هسأر عفر اذإ ما هللا لوسر ناك» :ظفلب مهتئالث . سابع نبا ثيدح نم ٤۷۸( / 03) مقر كاف يردخلا

 ءلمو ضرألاو تاومسلا ءلم دمحلا كل انير» :لاق عوكرلا
 ٠ !..ءيش نم تئش ام



 هه )104( تدددص همدصصهمدصد- راقمثألا ةدمغ رق
 هيف ةداعلا ام فيفخت اذه يضتقي :لاق 1514 / )١ ماكحألا ماكحإ يفإ «ديعلا قيقد نباو»

 . فيفختلا هيف ةداعلا ام ليوطت وأ «ليوطتلا

 لوط ةءارقلا لوط اذإ هنأ نم «يلامجإلا ىنعملا يف روكذملا ىنعملا ىلإ ىلاعت هللا ينادهو
 دهشت دوعقلا :ةءارقلا لثمو . اًفيفختو ًاليوطت ءاوسلا نم اًبيرق نوكيف «ناكرألا نم اهريغ

 نإ «قحلا وه اذهو (ننسلا بيذهتاو «ةالصلا) باتك يف (ميقلا نبال) يار هتدجو « هتباتك دعب

 . ىلاعت هللا ءاش

 1 نونامثلاو نيد املا ا ثيدحلا س

EAمكب يّلصأ نأ ولآ ال نإ :لاق هان : كلام ب نسا رع ينل تبا  
 مكارأ ال lS لا انب يلصي تلو در نا

 ور ور م

 اذِإَو «يسن دق : لئاَقلا هر بنتا وكلا نم سكر هت د ناک «هتوعتصت

 )٠ :AD o مقر يراخبلا| . دق :لئاقلا لری ےہ کی ةدجسلا ( نم ا عفر
 . ! )٤۷۲( مقر ملسمو

 0 ىنعملا +:

 ميم هللا لوسر ناك امك مكب ىلصأ نأ ٌرصَقُأ الف دهتجأس ينإ : هات هان ( سنألا لوقي

e 

 مكارأ ال ءاهنسحو ةالصلا مامت نم اًئيش عنصي ي (سنأ) ناكف :ينانبلا تباث يوارلا لاق

 ٠ . دوجسلا دعب سولجلاو «عوكرلا دعب مايقلا ليطي ناك : هلثم نوعنصت
 يسن دق :-همايق لوط نم - لئاقلا لوقي ىتح اًمئاق بصتنا عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناكف

 -- لئاقلا لوقي ىتح ثكم ةدجسلا نم هسأر عفر اذإو «دوجسلاو عوكرلا نيب يذلا مايقلا يف هنأ

 . يسن دق : - هسولج لوط نم

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 لعف هنأو «دوجسلا دعب سولجلا ليوطتو «عوكرلا دعب مايقلا ليوطت ةيعورشم ىلع ليلد هيف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءهتالص ىف ءىسملا ثيدح ىف ةنينأمطلا ىلع مالكلا يتأيس :هيبنت (1)



 ماالعلا ليسا تو وح وج حجاج اج حاج وج هج جوج e كك

 س نونامثلاو عباسلا ثيدحلا س |

 الم اا الص حا طق مامإ ءاَرَو تْيلص ام لاق هت هقلف كلام نب سّنأ نع ۸۷

 .[هل ظفللاو (14 / ۱۹۰) مقر ملسمو (۷۰۸) مقر يراخبلا] . ( اا يلا نم

 :ىلامجإلا ىفعملا #
 هتالص تناكو الإ ةمئألا نم مامإ يأ فلخ ىّلص نوكي نأ هتان كلام نب سنأ يفني

EEاهيف مهو اهنم نوجرخيف نيمومأملا ىلع قشي ال ثيحب ةفخأ « ها ل مظعألا م  

 اهلمكي لب اهب لخي الف « ةلماك يام اهب يتأي ناك دقف هتالص نم منا الو ٠ نوبغار

 . ل هتكرب راثآ نم اذهو ههتابحتسمو اهتابجاو ىلع ةظفاحملاب

 :تيدحلا نم دخوب ام

 نم صقني ال ىتح ةماتو نيلصملا ىلع قشي ال ىتح ؛ ةفيفخ ةالصلاب مامإلا يتأي نأ 3

 اهفيفختو «ليوطت ريغ نم اهتابحتسمو اهتابجاوب نايتإلاب نوكي اهمامتإف «يش اهباوث

 . اهتابحتسم ضعبو اهتابجاو ىلع راصتقالاب نوكي

 لثم هتالص لعجي نأ ىلع يّلصملا صرحيلف ةالص لمكأ يي يبنلا ةالص نأ ١-

 . رجألا ميظعب زوفيو « ءادتقالاب ىظحيل ؛ سيم هتالص

 ريغ هب يلصي نمم لضفأ هون اًسنأ نأ ريدقت ىلع ؛لضافلل لوضفملا ةمامإ زاوج هيف -#

 وه هنأل ؟هنم لضفأ هءارو ناك نإو هريغ ىلع مدقم دجسملا مامإف <« هدوم هللا لوسر

 ٠ بتارلا مامإلاك ناطلسلا اذ نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذو هبتارلا مامإلا

 س دونامثلاو نماثلا ثيدح ا س

 نبا كلام اناج لاق يرصَا ؛ يمرجلا ديز نب هللا دبع 2”ةبالق يب أ نع ۸

 تاركا ةالصلا ديرأ 00 يث لاَقَف اذه دجسم يف تربوا
 ا یک

 هلاک

 :ضهني نأ لق هرقل بحل كرو داب دما اًنخِيَش ةآلّص لم :لاق

 ٠ يمرجلا ةملس نب ورمع < دیزی ابأ :مهخيشب دارأ .1081) مقر ملسمو AY)» ( « (1۷۷) مقر يراخبلا]

ol 

 هيله اإ فلا اهسو
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 :ىلامجإلا ىنعملا *

 1 ءاندجسم يف ةباحصلا دحأ قري تروح نب ر كلام انءاج :ةبالق وبأ لوقي

 قيرطب ديو يبنلا ةالص مكميلعت تدصق امنإو ءاهب دبعتلا دصقأ مل ةالص مكب ىلصأل مكيلإ

 . مكناهذأ يف ىقبأو برقأ لعفلا ةروصب ميلعتلا نوكيل ؛ةيلمع

 ايب يبنلا ةالص مكملع يذلا ثريوحلا نب كلام ناك فيك :ةبالق يبأ نع يوارلا لاقف

 م ل

 . اًمئاق ضهني نأ لبق «مايقلل دوجسلا نم هسأر عفر اذإ

 :ءاملعلا فالتخا +

 (ةحارتسالا ةسلجا ب ءاملعلا دنع ىمست ام يه ثيدحلا اذه يف اهيلإ راشملا ةسلجلا

a هلي ارض 

 : اهبابحتسا يف فالخلا امنإو ءاهتحابإ يف مهدنع فالخ الو

 «هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو .هبهذم نم روهشملا يف يعفاشلا اهبابحتسا ىلإ بهذف

 ةباحصلا نم اهبابحتسا مدع ىلإ بهذو . حيحصلا ثيدحلا اذهل ؛لالخلا هباحصأ نم اهراتخاو

 . ثم سابعلا نباو ءرمع نباو «دوعسم نباو «يلعو «رمع

 . قاحسإو « يروثلا :نيثدحملا نمو

 ثيداحألا رثكأ :لاقو «دمحأ بهذم نم روهشملا وهو «كلامو «ةفينح وبأ :ةمئألا نمو

 (اهكرتلا ينعي اذه ىلع

 . ةّنسلا كلت :دانزلا وبأ لاقو «ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو :يذمرتلا لاق

 . ةلدألا نيب اعمج «فعض وأ ربك نم ءاهيلإ ةجاحلا دنع اهلعف ىلإ ءاملعلا ضعب لامو

 ءرابخألا نيب عمج هيف اذهو : [(۷۳۸ ةلأسم / ۳١١ / 1! (ينغملا» يف «ةمادق نبا» :لاق

 . نيلوقلا 1

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . ةجاحلل اهبابحتسا حيحصلا نأ مدقتو «ةحارتسالا ةسلج بابحتسا ١-

 . مايقلا ىلإ دوجسلا نم ضوهنلا دنع اهعضوم نأ -1
 . ركذ الو ريبكت اهل عرشي مل اذل ؛مايقلا نم دوجسلا دعبل ةحارتسالا اهنم دصقلا نأ -



 ماعلا ريسبت 22 03: ا2» 2 2 12: تت 5 ت تك كه ١" ١١ عه

 ٤- ملعتملا نهذ يف ىقبأ نوكيل ؛لعفلاب ميلعتلا زاوج .

 لصألا نإف «لمعلا يف كيرشتلا نم سيل هنأو «ميلعتلا لجأل ةدابعلا لعف زاوج -ه

 ةبرق ةالصلا نأ امك ةبرق وهو ميلعتلا ةدارإ وه ةالصلا هذه ىلع ثعابلا .

e 
 س 0 یخ

 نيب جرف یلص اإ ناک ملي يبلا نأ تلي تلي اًةنيحب نبا» كلام نب هلل دبع نع ۸۹

 . !(540) مقر ملسمو <« (۳۹۰) مقر يراخبلا] . هيطنإ ما

 :ىلامجإلا ىتعملا د:

 ؛ ةدابعلا نم هقح وضع لك يطعي ناكو «طاشنو ةبغر ةالص نجي يبنلا ةالص تناك

 ناونع كلذ لك .هيطبإ ضايب رهظي ءامهنيب جيرفتلا ةدش نمو «هيدي نيب جرف دجس اذإ ناك اذهلو

 هئاضعأ ضعب مضي يذلا «نالسكلا ةتيه نع ادعابتو «ةدابعلا يف ةبغرلاو «ةالصلا يف طاشنلا

 ٠ ةدابعلا ءانع اهضعب نع ليزيف ؟ضعب ىلإ

 دقو «هيبنج نع هيدضع ةدعابم يهو «دوجسلا يف ةئيهلا هذه بابحتسا ىلع ليلد هيف ١-

 هعفري ءاربلا ثيدح يف 4 / 775 : مقرإ ملسم هجرخأ اب دوجسلا يف كلذ صصخت

 هنكلو «قلطم بابلا ثيدح يف وهو «كيقفرم عفراو «كيفك عضف تدجس اذإ) :وهو

 . دوجسلا لاحب جيرفتلا صتخيو «ديقملا ىلع قلطملا لمحيف هديقم ثيدحلا اذه يف

 ٠ ةالصلا يف ةبغرلاو طاشنلا راهظإ :اهنم « ةميسج دئاوفو ةةريثك مكح كلذ يف ¬

 .ةدابعلا نم هقح وضع لك ذخأ «دوجسلا راقب ا اذإ هنأ :اهنمو

 :ةدئاف دع

 اهنم بلطي هنأل ؟ةأرملا نود لجرلاب مكحلا اذه - ةلبانحلا مهنمو - ءاهقفلا ضعب صخ

 يبنلا نأ : : ت بيبح نب ديزي نع ٠( "ص) هليسارم ىف دواد وبأ ىور الو «نوصتلاو «عمجتلا

 نإف ءضعب ىلإ محللا ضعب اًمضف ءاقدجس اذإ) :لاقف هنايلصت نيتأرما ىلع رم ميو

 . «لجرلاك كلذ يف تسيل ةأرملا

 )١( واولا حوتفم وهف ؟ةرمضملا نأ ب بوصنم : ودبي ٠
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 N کک / ثيدح ا ده

 e مقر ملسمو )۳۸١(« مقر iF مع :لاق 0 يف را ل

 :ىلامجإلا ىفعملا *:
YSهل نوكيل هيلعن يف يلصي ناکا : ېس  

 . ةرهطملا هتنس نم كلذ نأو «هيلعن يف يلصي ناك عن : هجا ام سنأ هباجأف ؟هيف ةودق

 :تيدحلا نم دخوب ام

 س ل يبنلا لعف نم ناك ثيح ؛نيلعتلا يف ة ةالصلا بابحتسا ١-

 ١ ساجنألاو راذقألا نم امهفيظنت دعب امهب دجسملا لوخد زاوج .

 امهيف ةراهطلا لصأ نع امهجرخت ال امهتساجن يف نظلا ةبلغ نأ -
 داف ا:

 كح يبنلا ةنسف . ةلكشم ةلأسم تحبصأ ءامهيف دجسملا لوخدو لاعنلا يف ةالصلا

 . اهيلع ةظفاحملا يغبني يتلا ةنسلا 07 ,هبابحتساب لب كلذ زاوجب ةحيرص

e.آل ْمُهَنإَف دوهيلا اوفلاخ» : كان ضان نسوا نداد نع وا وا اور اھ امف  

Ts 

 ءاج اذإ» : ها يردخلا ديعس يبأ نع ءاضيأ 7"2دواد وبأ ا اميف ا لاقو

 ريغ ىلإ ١ اًمهيف لّصيِلو هَحَسْمِيَلَف ذأ وأ ادق هيلع يف ىأر نإ ل

 ساجنألا نم امهفيظنت دعب ءامهيف ةالصلا ةيعورشم يف «ةحيرصلا ةحيحصلا صوصنلا نم

 , راذقألاو

 سلا هذه ءايحإ نأ نوريو كلذ يف كنولداجيف ملعلا ةبلط نم نيبصعتملا ض ضعبو ةماعلا امأ

 نود تقو يف اذه :اولاق صوصنلا هذه مهيلع تدروأ اذإو . اهيلع تكسي ال يتلا رئابكلا نم

 اورد امو . اهلدبو اهخسن نم اهدعب ىتأ تت دمحم ةعيرش نأك . نمز نود نمزو «تقو

 . اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ هللا ةعيرش اهنأ

 )١( حيحص ثيدح وهو (500) مقر نتسلا يف (۲) . حيحص ثيدح وهو (101) مقر ننسلا يف .
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 رهوج سمي ال ؛هلعف وأ هكرت ام «هريغ يفو كلذ يف ةنسلا َعاَّتا دارأ نم نأ :بسانملاو

 نإف «حلاصملا عاريلف هتحلصم نم ربكأ ارشو ةنتف ببسي هكرت وأ هلعف ناك نإف ءرظني نأ مالسإلا

 . ةدسفملا ىلع ةحجارلا وأ «ةصلاخلا ةحلصملا دجوت ثيح نوكي عرشلا
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 171 نوعستلاو ثيدح ا س

 لماح فز اب ناك ا هللا لوح 0 كلف يراصنألا َةداَنَق يبأ نع

E 20 
 قالك

0 

 دجس اإ م ا ل مكي هللا لوسر تنب بيز تنب َةماَمأ

 . )٥٤۳([ مقر ملسمو «(0447) « (013) مقر يراخبلا] . اهلمح ماق اَذِإو ءاهعضو

 :ىلامجإلا ىنعملا د:

 ىلإ ددوتي ناكف ةفأرلاو ةمحرلاو فطللاو فطعلا نم ريبك بناج ىلع مديح يبنلا ناك

 وهو هتاديمح ىدحإ هلمح نم ةميركلا هقالخأ ىلع لدأ الو . ءارقفلاو ءاينغألاو «رابكلاو راغصلا

 اذه يفف «ضرألا يف اهعضو دجس وأ عكر اذإف «ماق اذإ هقتاع ىلع اهلعجي ثيح « ةالصلا يف

 . ةيدمحملا ةمألل ليهستو عيرشت «ميركلا حامسلا

 ءاملعلا فالتخا +

 ثيدحلا اذهل ةديعب ةريثك تاليوأت (۹۳ / ۲) ماكحألا ماكحإ يفإ (ديعلا قيقد نبا” دروأ

 امم كلذ ريغو «ةرورضلا ىوعدو «ةيصوصخلا ىوعدو «خسنلا ىوعد اهنم : باتكلا اذه حرش يف

 . ًاليق فعضأو ًاليوأت طقسأ وه

 كلذ ىلإ مهجوحأ يذلاو ؛ثيدحلا اذه ليوأت يف ءاملعلا فلتخا دقو :()يبطرقلا لاقو

 . ريثك لمع هنأ

 :-تاليوأتلا هذه قاس نأ دعب - [ (۳۲ / ه) (ملسم حيحصل هحرشا يفإ يوونلا لاقو

 نوققحملا هيلع يذلا حيحصلا نأ ذئنيح انل نيبت ؛ اهيلع ليلد ال ءةدودرم ةلطاب ىواعد كلذ لكف

 كلذ لعف يا يبنلا نأو 5 «مومأملاو مامإلا نم ةالص لك يف ةزئاج ةكرحلا هذه لثم نأ

 . زاوحلا نايبل

 )١( (حتفلا» يف ظفاحلا هركذ )۱/ 0۲) .



 هدهد ممم دهم راقتألا ةدمغ جرش
 مقر ملسمو (۳۷۷) مقر يراخبلاإ . هتالص مهيريل «ربنملا جرد ىلع لزنيو دعصي ناك امك .

 نم كلذ ريغ: ىلإ :ةالصلا يف وهو عضم ةشئاعل بابلا حتفي ناك امكو « 12044 / 55)

 . ةجاحلل ةريسيلا ةكرحلا هذه زاوج اهنم دافتسيو «ةالصلا يف لخت ال يتلا لامعألا

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 الب ولو درفنملاو مومأملاو مامإلا نم «ةلفانلاو ةضيرفلا ةالص يف ةكرحلا هذه لثم زاوج ١-

 ءاملعلا يققحم لوق اذهو ءاهيلإ ةرورض

 ةبلغ ىلع - ةراهطلا وهو - لصألل اًبيلغت ؛هتساهن نظت نم لمحو ةسمالم زاوج ۲
 . مهنادبأو لافطألا بايث ةساجن - انه - وهو «نظلا

 . هتمحرو هقلخ فطلو « ميا يبنلا عضاوت -۳

 :ةدئاف د

 صوصن نم عبتتلاو ءارقتسالا بسح ماسقأ ةعبرأ ىلإ ةالصلا يف ةكرحلا ءاملعلا ضعب مسق

 . عراشلا

 .ةالصلا ةحلصم ريغلو ةرورض ريغل يلاوتملا ريثكلا وهو «ةالصلا لطبيو مرحي :لوألا مسقلا

 ةحلصمل سيل ام «ةجاح ريغل ريسيلا وهو :اهلطبي الو ةالصلا يف هركي :يناثلا مسقلا

 ةجاح الو «بولطملا عوشخلل فانم هنآل ؛كلذ وحنو «ندبلا وأ بايثلاب ريسيلا ثبعلاك ةالصلا

 ا . هيلإ وعدت

 يبنلا ناك ام وه «مسقلا اذه لعلو :ةجاحلل ةريسيلا يهو ةحابملا ةكرحلا :ثلاثلا مسقلا

 بابلا هحتفو «ةالصلا لاح هنم هلوزنو «ربنملا ىلع هعولطو «ةلفطلا هذه لمح نم ا

 . زاوجلا نايبلو ةجاحلل هلعفي امم كلذ وحنو هزم ةشئاعل

 ناكملل مدقتلاك «ةالصلا ةحلصم اهب قلعتي يتلا يهو ةعورشملا ةكرحلا : ا

 . فوفصلا للخ دسل وندلاو «لضافلا

 وأ فوخلا ةالص يف ؛مهرخأتو نيلصملا مدقتك «هب رومأم دومحم لعفل ةكرحلا نوكت وأ

 . ةكله نم ذاقنإك ةرورضلا

 تئجف قلغم هيلع بابلاو ميلي هللا لوسر ناکا : غر ا ا ينتحل نب 4003 مرارا جرش 07
 . نسح ثيدح وهو . «هالصم ىلإ عجر مث يل حتفف يشمف ؛تحتفتساف
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 س نوعستلاو ٠ ثيدح ا ھ
 ر دوجسلا يف ذ اولدتعا» :لاق مي كو يتلا نع كتاب كلي كلام نب سنا نع ۹۷

 )6 مقر e (۸۲۲) مقر يراخبلا ١ «بلكلا طاسبنا هيعار رذ مكدحأ

 :ىلامجإلا ىذعملا # د

 يف ةنسح ةئيه ىلع يلصملا نوكي نأب كلذو .دوجسلا يف لادتعالاب ا يبنلا رمأ

 لاحلا هذه نأل ؛هيبنج نع امهيفاجيو هيعارذ عفريو «ضرألا ىلع هيفك لعجي ثيح .دوجسلا

 اهلك دوجسلا ءاضعأ نكمت ةنسحلا ةئيهلا هذه نألو ؛ةالصلا يف نيبولطملا ةبغرلاو طاشنلا ناونع

 «للملاو لسكلا ليلد هنأل ؛دوجسلا ىف نيعارذلا طسب نع ىهنو . ةدابعلا نم اهظحب ذخألا نم

 هليل اه دش رعي ءاهرذقأو «تاناويحلا سخأ لاحب ةدابعلا تالاح لضفأ هيبشت هيفو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١- ةعورشملا ةئيهلا ىلع «دوجسلا يف لادتعالا ةيعورشم .

 «بلكلا سولجب هيبشت هيفو «لسكلا ليلد هنأل ؛دوجسلا ىف نيعارذلا طسب نع يهتلا 3

 . ةالصلا يف هكرت ىلإ وعدي لا ءايشألاب هيبشتلا نإف

 .تادابعلا ءادأ لاح يف ير «تاناويحلا ةهباشم ةهارك ءاضيأ هنم ذخؤي ٣-

 :ةليلح ةدئاق «

 نع ىهنف «ةالصلا تائيه يف ةفيرشلاو ةسيسخلا تاناويحلا ةفلاخمب عراشلا نم رمألا درو

 رقنك رقنو «بلكلا ءاعقإك ءاعقإو «"عبسلا شارتفاك شارتفاو ءبلعثلا تافتلاك تافتلا

 ام كلذ ريفر + لئلا كورك كوربو لا للا بااك فديالاب ةراشإو 0 تارفلا

 ةئيه نسحأ ىلع نوكت نأ يغبنيف ؛هلل ا ةالصلا نأل ؛تاناويحلا ةهباشم نع عراشلا ىهن

 . ةفص لضفأو

 رقن يتالص يف رقنأ نأ مدح يَا يليلخ يناهن» :ظفلب اعوفرم تخ ةريره يبأ ثيدح نم ۱ / ۲) دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١(

 . «درقلا ءاعقإك ىعقأ نأو .بلعثلا تافتلا تفتلأ نأو «كيدلا

 هاف رباج ثيدح نم (154 مقر )١ / ۳۲٢ هحيحص يف ةميزخ نباو (441) مقر هجام نباو (؟170١) مقر يذمرتلا هجرخأ (؟)

 . حيحص ثيدح وهو . (عبسلا شارتفا شرتفي الو لدتعيلف مكدحأ دجس اذإلا : : ظفلب اعوفرم

 / ۲( يقهيبلاو r-r) / ۱) يمرادلاو (137 مقر ۳۱ / )١ هحيحص يف ةميزخ نباو (143 مقر ۳۳ / )١ يئاسنلا هجرخأ (۴)

 نطو نأو «عبسلا شارتفاو «بارغلا ةرقن نع :ثالث نع ي هللا لوسر ىهن : اعوفرم لبش نب نمحرلا دبع نع ۸

 . نسح ثيدح وهو . «ريعبلا نطوي امك ةالصلل ماقملا لجَرلا
 :لاقف مر هللا لوسر انيلع جرخ : دو / ۱۱۹) مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ )٤(

 ... ةدانصلا يف اونكسا نمش د ليخ بانذأ اهنأك مكيديأ يعفار مكارأ يلام»

 . حيحص ثيدح وهو «هعدقن قبس (0)
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 دوجسلاو عوكرلا يف ةينأمطلا بوجو باب -۳
 1 RD م مو

 0 اساس م 0000

Eمدع رو ریت ر َلاَقَق  

 :لاقف . اًنالث (لصت لصف ْمَل كنإف «لصف عجزا :لاقف ا يلا ىلع ملس هاج مث یش
 ہرے ورە

 رك قالصلا ىلإ تْمَق اإ : هک لاقف .ينملعف هر نييحأ امیل كب يذل

 ؛امئاق لدم یتح عقرا مث ءاعکآر نئكمطت ىتح عكا مث : نآرقلا نم كعم رسي ام رفا م
 E دلل تب نر اذ دي حط رحل

 . عم ملسمو يراخبلا يظفل نيب فلؤملا عمج دقو :(791) مقر ملسمو (۷۹۳) مقر يراخبلا] ٠ «اهّلك

 :ىلامجإلا ىنعملا #

 يف بجي اميف مهتدمع وهو (هتالص يف ءيسملا ثيدح) ءاملعلا هيمسي ليلج ثيدح اذه

 نييبتلاو ميلعتلا يف ءاصقتسالا عضوم ميم يبنلا نم ءاج ثيح ؛ بجي ال امو «ةالصلا

 امك بجاو ريغ اهلعف نم ثيدحلا اذه يف كرت ام ربتعيو ءاهب نايتإلا بجي يتلا ةالصلا لامعأل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «دعب اميف هحضونس

 همسا «ةباحصلا نم لجر لخدف «دجسملا لخد خي يبنلا نأ :ثيدحلا اذه لمجمو

 يبنلا ىلإ ءاج «هتالص نم غرف املف . لاوقألاو لاعفألا ةمات ريغ ةالص ىلصف «عفار نب دالخ»

 ١ « (لصت مل كنإف لصق عجرا» :هل لاق مث 2مالسلا هيلع درف هيلع ملسف .

 لاقف ميا يبنلا ىلإ ءاج مث «ىلوألا هتالص يف لمع امك ةيناثلا هتالص يف لمعو عجرف

 . تارم ثالث لصت مل كنإف ؟لصَق عجرا»

 .ينمّلَعَف تلعف ام ريغ نسحأ ام «قحلاب كثعب يذلاو :هلوقب لجرلا مسقأف

 يبنلا هل لاق ديدرتلا لوط دعب هلوبقل أيهتو «هيلإ هسفن تقاتو «ملعلا ىلإ قاتشا امدنعف

 دعب «نآرقلا نم رسيت ام أرقا مث «مارحإلا ةريبكت ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ :هانعم ام مي

 ءمئاق لدتعت ىتح عوكرلا نم عفرا مث ءاعكار نئمطت ىتح عكرا مث '")ةحتافلا ةروس ةءارق

 ٠ مالسلا هيلع در يي يبنلا نأ :ملسمو يراخبلا يف ءاج (1)

 . «تكش امب مث نابح نبا ةياورو هللا ءاش ابو نآرقلا مأب ارقا مث" :دواد يبأ ةياور يف ءاج امك (۲)
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 ىتح سلجاو دوجسلا نم عفرا مث ءادجاس نئمطت ىتح دجسا مث كلادتعا يف نئمطتو

 يف اهنإف «مارحإلا ةريبكت ادع ام اهلك كتالص يف لاوقألاو لاعفألا هذه لعفاو . اًسلاج نئمطت

 . تاعكرلا نم اهريغ نود ىلوألا ةعكرلا

 ثحابم ةثالث ثيدح ا ىف
 ءاملعلا فالخ يف :لوألا ثحبملا

 ةحتافلا ىلع رداق نم ىتح «نآرقلا نم ءيش يأ ةءارقب ا ةيفنحلا تبهذ دقف

 :ثيدحلا اذه تاياور ىدحإبو ٠١! :لمزلا «نآرقلا نم م ریت ام اوءرقاق» :ىلاعت هلوقب نيلدتسم

eنسحي نمل ةحتافلا نودب ةالصلا ةحص مدع ىلإ ا  

 مقر يراخبلاإ هيلع قفتم ا (باتكلا ةحتافب ارقي مل نمل ةالص ال : و ن اا

 اذهو ءاهتحص مدع وه اعرش اهدوجو مدعو «دجوت ةالص ال : ريدقتلاف 1594 /54) ملسمو .(05)

 . ةريثك اهنودب ةالصلا ةحص مدع ةلدأو . يفنلا اذه لثم يف لصألا وه

 نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقا : ينعي «ليللا مايق يف نآرقلا نايبل تءاج اهنأب ةيآلا نع اوباجأو

 اهرسفت ةلمجم ةياورلا هذه نأب ثيدحلا نع اوباجأو . مكيلع ةقشم الب ةحتافلا ةءارق دعب

 تكي كفو نوناكسا ءاش امبو نآرقلا ما رفا ملا :نابح نباو دواد يبأ دنع ىرخألا 2")تاياورلا

 مث نارقلا مأب ًارقاو» :هثيدح يف نابح نبالو . هيف حدق ال هنإف هنع تكس امو « دواد وبأ هنع

 . هلك كلذ هتالص يف ءيسملل لاق ي هنأب مكحلا ىلوألا :مامهلا نبا لاق «(تّيش امب أرقا

 SoD تل ءاملعلا ضعب نإ مث

 كتالص يف كلذ لعفا مث : ما هلوق هل لديو «ةعكر لك يف اهبوجو ىري روهمجلاو

 نم يراخبلا يف هان ةداتق يبأ ثيدحو ۲١١(: / ۲) حتفلا يفإ رجح نبا ظفاحلا لاق اهلك

 ليلد "7(يلصأ ينومتيأر امك اولص» :هلوق عم ةعكر لك يف ةحتافلا أرقي ناك يب هنأ

 . دوجسلاو عوكرلا نم لادتعالا يف ةنينأمطلا بوجو يف اوفلتخا مث . بوجولا

 ثيدحلا اذه مهتجحو ءاهبوجو ىلإ روهمجلا بهذو . اهبوجو مدع ىلإ ةيفنحلا بهذف

 « همايق دج مي يبتلا ةالص قمر : هنأ كلغ بزاع نب ءاربلا ثيدحو «حيرصلا حيحصلا

 مقآف» :دمحأ ظفلو ءاّمئاق نئمطت ىتح :هلوقب نابح نباو «دمحأ مامإلا دنع ثيدحلا اذه يف نانئمطالا ركذ ءاج امك )١(

 .؟ماظعلا عجرت ىتح كبلص

 شوت يردخلا ديعس يبآ ثيدح نم (VAY) مقر نابح نباو (A1۸)» مقر دواد عب چا )۲(



 (ءاوسلا نم اًبيرَق «فارصنالاو ا ام لف الخس :هعوكر چ هَلادتعاَق هتعكرف

 يف فقي هنأ تبثو « هيلع مالكلا مدقتو . [(۳۹۳) مقر ملسمو «(۷۸۷) يراخبلا هيلع قفتم

 «ةيفنحلا ىدل سيلو ٠ ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو «هتلاطإل يسن دق هنأ نظي ىتح عوكرلا دعب هلادتعا

 . ةحيرصلا ةحيحصلا روهمجلا ةلدأ ىلع حيحص باوج الو «هيلإ اوبهذ ام ىلع ليلد

 :تابجاولا ريغو ةالصلا يف تابجاولا ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا ةفيك يف :يناثلا ثحبلملا

 نم رركت ؛ليلج ثيدح اذه نأ ملعاو : ١1ط يقيقحتب ۲٠١ / ۲إ (مالسلا لبس” يف لاق

 امأ «هيف ركذي مل ام لك بوجو مدعو «هيف ركذ ام لك بوجو ىلع هب لالدتسالا ءاملعلا

 متت نل :هلوق دعب رمألا ظفلب مي هقاس هنألف ؟بجاو هيف ركذ ام لك نأ ىلع لالدتسالا

 لمع نم ةءاسإلا هب تقلعت ام ركذ مي هنأ رصخلا ةبترم يوقيف هيف ركذ اجب الإ ةالصلا

 دوصقملا رصقي مل هنأ ىلع لدي اذهو «ةالصلا تابجاو نم هتءاسإ هب قلعتت مل امو يلصملا اذه

 يبأ دنع هنكلو «لجرلا اذه ةالص نم ةءاسإلا عضوم ددحي ملو «طقف ةءاسإلا هيف تعقو ام ىلع

 باب يف ثيدحلا اذه نولعجي ثيدحلا ةمئأو «اهتالص فخأ هنأ) :يئاسنلاو يذمرتلاو دواد

 . اهلاوقأو اهلامعأ فخأف ةالصلا رقن لجرلا اذه نأ ىلإ ةعجار ةءاسإلا لعلف «ةنينأمطلا بوجو

 يف تابجاولا ميلعت ماقم ماقملا نألف ؟بجي ال هيف ركذي مل ام لك نأ ىلع لالدتسالا امأو

 زوجي ال وهو «ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت هيف ناكل ؟بجي ام ضعب ركذ كرت ولف ٠ ةالصلا

 . دئازلاب اهنم ذخأ «حيحصلا ثيدحلا ظافلأ تيصحأ اذإف «عامجإلاب

 هنم ىوقأ ليلد بوجولا مدع وأ «ثيدحلا اذه ظافلأ هيلع ةلادلا بوجولا ضراع نإ مث

 كسمتن اننإف ثيدحلا اذه يف اروكذم ناكو «هبوجو يف ءاهقفلا فلتخا عضوم لكف «هب لمع

 مدعب كسمتن انإف ثيدحلا اذه يف اروكذم نكي ملو «هبوجو يف اوفلتخا عضوم لكو «هبوجوب
 .ميلعت عضوم هنأل ؟ثيدحلا اذه ىلإ اًدانتسا ؛هبوجو

 ىلع ةنيرق ثيدحلا اذه نوكي نأ لمتحا «ثيدحلا اذه يف ركذي مل ءيشب رمأ ةغيص تءاج نإو

 . هب لمعلل حجرم ىلإ جاتحيف ؛رهاظلا ىلع ءاقبلا لمتحاو «بدنلا ىلع ةغيصلا لمح

 : ثيدحلا اذه نم ةذوخأملا ماكحألا يف :ثلاثلا ثحىملا

 :ًالهج الو ءاوهس طقست ال يتلا :ةالصلا ناكرأ يه ثيدحلا اذه يف ةروكذملا لامعألا ١-

 عوكرلا مث ؛ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق مث ؛طقف ىلوألا ةعكرلا يف مارحإلا ةريبكت يهو

 )١( مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )850( .٠
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 يف ىتح «لاعفألا هذه لك يف ةنينأمطلاو «هنم لادتعالاو دوجسلا مث «هنم لادتعالاو

 امهبابحتسا عم نينكرلا نيذه يف اهوبجوي مل نمل اًقالخ «دوجسلاو عوكرلا نم عفرلا
 سلاو ا يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلاك «ناكرألا نم ءيش يقبو «مهدنع

 . لئاسلا ىدل ةمولعم اهنإ :يوونلا لاق -

 . اهريغ نود ىلوألا يفف «مارحإلا ةريبكت ادع ام ةعكر لك يف كلذ لعفي نأ -؟

 . ةالصلا لامعأ نم هيف ركذي مل ام بوجو مدع ىلع ثيدحلا اذه لد -*

 .هب ذخؤيف هلك روكذملا ملعيل ؛ هظافلأ عيمجب ةطاحإلاو ءهقرط ىلع عالطالا دعب نكل

 ماقم هنألو ؟(مث» :ظفلب درو هنأل ؛لامعألا هذه نيب بيترتلا بوجو ىلع ليلد هيفو - 4

 . ماكحألاب لهاج ميلعت
 ملو «ةداعإلاب يلصملا رمأ ليلدب «آلهج الو ءاوهس ال طقست ال ةالصلل ناكرألا هذه نأ -ه

 . هميلعتب ميا يبنلا فتكي

 . اهتداعإب رمؤي مل كلذ الولف «ءيسملا ةالص ةحص مدع ىلع ثيدحلا اذ لدي -5

 . الف ملاعلا امأ «ةصقانلا ةالصلا هنم ئرجت لهاجلا نأ ىلع لديو -۷

 ال ةلهس قيرطب كلذ نوكي نأو «فورعملاب رمألاو ميلعتلا نسح ةيعورشم ىلع ليلد هيف -8

 يف غلبأ نوكيل ؛ملعلا يف قيوشتلا قيرط لمعتسي نأ ملعملل نسحألا نأو ءاهيف فنع

 . نهذلا يف ىقبأو «ميلعتلا

 ةنيرق نوكت نأك كلذ ةحلصملا تضتقا اذإ باوجلا يف ديزي نأ لوؤسملل بحتسي هنأو -4

 . اهجاتحي يتلا ماكحألا ضعبب لئاسلا لهج ىلع لدت لاحلا

 .دوجسلاو عوكرلا تائيهو ءردصلا ىلع امهلعجو نيديلا عفرو ذوعتلاو حاتفتسالا نأ ٠-

 ٠ ةبحتسم اهلك كلذ ريغو سولجلاو

 ١- تابحتسملا ىلع ضورفلا مدقتو ؛مهألاف مهألاب هميلعت يف أدبي ملعملا نأ هيفو ٠

 «مالكلا قاطن هيف عستا دق هتالص يف ءيسملا ثيدح نأ ملعاو :يناعنصلا لاق ۲

 امل ؛لامكلا يفن ىلع يفنلا لمح متي ال هنأ انققح انك دقو « ماهفألا هيناعم تيذاجتو

 :كلوقف «ةقيقحلا يفنل ةعوضوم يفنلا تاملك نأ لوصألا ملعو وحنلا ملع يف ررقت

 ىلع لمحي ال هنأو «هيف عازن ال ام اذهو ءاهيف لجرلا ةقيقحل يفن ارادلا يف لجر ال»

 ا ليلدل لإ: هويغو لامكلا نم هدا

 )١( انظر:  ةدعلا ( )۲ / ۳١١(
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 ةالصلا ىف ةءارقلا باب - ٤

 مالكلاو ؟اهنودب ةالصلا حصت له «ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق ىلع مالكلا «بابلا اذه ثحابم

 ًضيأ مالكلاو ءاهريغ ةحتافلا دعب اهيف عرشي يتلا عضاوملاو «ةحتافلاب اهيف ىفتكي يتلا عضاوملا ىلع

 . ةءارقلاب ةقلعتملا ثوحبلا نم كلذ وحنو تاولصلل ةبسنلاب ةءارقلا عون ىلع

 1 نوعستلاو عبارلا ثيدحلا س

 ارقي مل نمل ةالص ال» :لاق م هللا لوسر نأ للف تماّصلا نب ةدابع نع
 . )۳۹٤([ مقر ملسمو « (۷۵7) مقر يراخبلاإ . «باتكلا ةحتافب

 «ىلاعت هلل ىلعلا تافصلاو دماحملا عاونأ تعمج اهنأل ؛هحورو نآرقلا مأ يه «ةحتافلا ةروس

 . فيلاكتلاو ديحوتلا عاونأ هذهو «دصقلاو ةدابعلاو «ءازجلاو داعملاو «رهقلاو كلملا تابثإو

 نيدناعملا قيرط كولس نم ةاجنلا لاؤسو «بولطم لجأو «ءاعد لضفأ ىلع تلمتشا مث

 اهتءارق تضرف اذل ؛موزللا قيرطب ةلاسرلا كلذك تبثأ امك «نيلماعلا نيملاعلا قيرط ىلإ نيلاضلاو

 دكؤيو ءاهتءارق نودب ةيعرشلا ةالصلا ةقيقح تَيِمُثو ءاهتءارقب ةالصلا ةحص تّطينأو ؛ةعكر لك يف

 هوت ةريره يبأ نع (140 مقر )۲٤۸/١ :هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأ ام ةيعرشلا اهتقيقح يفن

 .. ؛نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص ئزجت ال١ :وهو اًعوفرم
 :ءاملعلا فالتخا +

 ةالصلا نوزيجي مهنكلو «ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق مهدنع عورشملا نأ ةيفنحلا بهذم نأ مدقت

 ٠ ش . اهيلع رداق نم ولو ءاهنودب

 نيقيرفلا ةلدأ تتر الع ةردقلا مه غافلا نددت لما رولا هلا بهذ ام حيحصلاو

 تبهذف :مومأملل اهتءارق يف اوفلتخاو « درفنملاو مامإلل اهتءارق بوجو ىلع اوعمجأو «كانه

 . ةيرهج وأ ةيرس ةالص يف ناكأ ءاوس ءاًقلطم مومأملا نع اهطوقس ىلإ ةيفنحلاو ةلبانحلا

 . درفنمو مومأمو «مامإ نم «(لصم لكل اهتءارق بوجو ىلإ ثيدحلا لهأو ةيعفاشلا تبهذو

 وهو ؛«ةيرهجلا يف هنع اهطوقسو «ةيرسلا يف مومأملا ىلع اهتءارق بوجو ىلإ ةيكلاملا تبهذو

 ةيفنحلا لدتساو . نيققحملا نم هريغو ؟ةيميت نبا” مالسإلا خيش اهراتخا ءدمحأ مامإلا نع ةياور
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 نآرقلا ئرق اذِإو» :ىلاعت هوقو هل هل ةءارق مامإلا ةءارقف ؛مامإ فلخ ىلص نما :ثيدحب

 نمو ةيعفاشلا لدتشاو ب 1 «اوتصنأ رَت اذإ) :ثيدحو 1704 :فارعألا| «اوتصنأو هل اوعمتساف

 . انعم يذلا هش ةدابع ثيدحب مهقفاو

 يف رجح نبا ظفاحلا هلاق امب ( خلإ ... مامإلا فلخ ىلص نم» :ثيدح نع اوباجأو

 . ةجح هب موقت الف ؛ةلولعم اهلك هقرط نأ يف (۲۳۲ / )١ صيخلتلا

 ثيدحو «ةءارق لك يف تامومع يهف ءامهوحنو «اوتصناف أرق اذإو» :ثيدحو ةيآلا امأو

 . ةحتافلاب صاخ لف ةدابع

 ىدحإ يف دمحأ مامإلاو كلام مامإلا هيلإ بهذ يذلا ليصفتلا ىلإ بلقلا نئمطيو :تلق

 توفت ةحتافلا ةءارق نألو . اهلك اهب لمعلا لصحيف «هيف عمتجت نيقيرفلا ةلدأ نأل ؛هنع نيتياورلا

 مومأملا ماد ام ةدئاف مامإلل نوكي الو «مامإلا نم اهعمسي ملو ءاهأرقي مل اذإ ةيرسلا يف مومأملا

 وأ دعبل اهعمسي ال يذلا مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق نيعتي امك مامإلل تاصنإلا نع ةءارقلاب لغتشي

 . نيتصنملا نيلصملا نم هبناجب نم كلذ لغشي الأ ىلع «شرطل

 :تيدحلا نم دخؤيام +
 ١- اهيلع ةردقلا عم اهريغ ئزجي ال هنأو ةالصلا نم ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو .

 طقست ال ناكرألاو «نكر اهنأل ؛يسانلاو لهاجلاو دمعتملا نم اهكرتب ةالصلا نالطب -؟

 ءةيرسلا ةالصلا يف مومأملا ىلع بجت اهنأ ءةثالثلا لاوقألا نم حيحصلا نأ مدقت نكل -۳

 يي يسع

 نييلوألا نيتعكرلا يف ا میا هللا لوسر ناک :لاق ثلث يراصنألا دان يبأ نع !15]

 ةيآلا عمي ةا يف رمق ىَلوُألا يف لوطي «نیتروسو باتكلا ةحتافب رمل ةالص نم
 ص س ےس

 مس و

 «ةيناثلا يف رصقیو « ىلوألا يف لوطي «نیتروسو باّتكْلا ةحتاقب ا ذ أرقي ناكو ناحل

 نييرخألا نيتعكرلا يفو
وطي ناكو باكلا ماب

 ىّلوألا ةعكرلا يف ل
 « حّبصلا ةالص يف

 -- ور

 006 مقر ملسمو «(۷۷۹) « (۷۷۸) « (الالث) « (۷1۲) « (۷۹) مقر يراخبلا| . ةيناّثل يف

 )١( «یربکلا ننسلا» ىف ىقهيبلا هجرخأ )۲ / ۲۲۷( .
 )۲( ننسلا ىف )١ /  ۰مقر ٠ نسح دانسإب هات ةريره يبأ ثيدح نم .



 os (vr) ةصدصدمهمدصصمممدصم | ةطمق جرت
 :ىلامجإلا حملا د:

 أرقي نأ هتداع نم ناك اذل ؛نيلصملل ةماعلا ةحلصملا هتالص يف يعاري ميا يبنلا ناك

 سانلا نوكل ؛رصعلاو رهظلا ةالص نم نييلوألا نيتعكرلا يف نآرقلا نم اهريغ ةحتافلا ةروس دعب

 نيلصملا نم للملاو مأسلا ةيشخ ؛ةحتافلا ىلع رصتقي نييرخألا نيتعكرلا يفو «طشنأ ةدابعلا لوأ ۴

 ةيفيك يف ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا ليطي نأك «ةالصلا لك نوفلختملا كرديل اًضيأو . ةمكحلا هذهل

 نمؤملا لعجي ام حلاصملاو مكحلاو رارسألا نم ميكحلا عيرشتلا اذه ءارو نإو « اهتيمكو ةءارقلا

 . ةدابعلا نم ىمسألا دصقملا يه ىلاعت هللا ماكحأل ةعاطلاو عوضخلاو «هنيع رقتو نئمطي

 تناكو .ةيناثلا ىلع ىلوألا ةءارق ليطيف «حبصلا ةالص يف اًضيأ كلذ لعفي ميم ناكو

 . هب اودتقيف أرقي هنأ اوملعيل ؛اًنايحأ تايآلا ضعبب رهجي دق هنأ الإ « رس رصعلاو رهظلا يف هتءارق

 :ماكحألا نم ثيدحلا نم ذخإمام +

 .رصعلاو رهظلا ةالص نم نييلوألا نيتعكرلا يف ةحتافلا دعب ةءارقلا ةيعورشم 1

 ١- امهنم نييرخألا نيتعكرلا ف ةحتافلا ىلع راصتقالا بابحتسا .

 . رصعلاو رهظلا ةالص نم «ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا ليوطت -۳

 ٤- نيتالصلا نيتاهب رارسإلا بابحتسا .

 . ميلعتلا دصقل ةصاخو «تايآلا ضعبب رهجلا زاوج -ه

 . حبصلا ةالص نم ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا ليوطت بابحتسا -5

 اذهو ءادصق ىلوألا ةعكرلا يف ةءارقلا ليوطت بحتسي هنأ يناثلا هجولا :يوونلا لاق -۷

 . ةنسلا رهاظل قفاوملا وهو راتخملا وه

 ه» نوعستلاو سداسلا ثيدح ا س

 اف برغلا يف أرقي شيا يلا تعمس :لاق هيف معطم نب ريبج نع 1451

 . )٤٦۳([ مقر ملسمو )٤۸٥6(« « (50177) « (۳۰۵) « (974) مقر يراخبلا]

 ؛برغملا يف اهرصقيو «حبصلا ةالص يف ةءارقلا ليطي ناك هنأ ميا يبنلا ةالص يف ةداعلا



 نايبل ؟ليوطتلا هقح ام رصقيف ةداعلا كرتي دق هنكلو ٠ سمخلا تاولصلا نم امهريغ ىف طسوتيو

 ىهو روطلا ةروسب برغملا ةالص ىف أرق هنأ نم ثيدحلا اذه ىف امك ىرخأ ضارغألو زاوجلا

 ٠ .لصفملا لاوط نم

 :تيدحلا نم دخوب ام ×
 اهيف ةءارقلا ةلاطإ زاوج - ؟ ٠ برغملا ةالص يف رهجلا وه عورشملا نأ ١-

2000 

 س نوعستلاو عباسلا ثيدح ا اه

 ًارقف ةرخآلا ءاشعلا ىَلصق «رَمَس يف ناک هين يلا نا : ذك هش قت بزاع ¿ نب ءاربلا نع |

 . 2 يراخبلا| ٠ . هنم ٌةءآرق وا ا سخا ادَحَأ تعمس اَمَق «نوتیزلاو نيتلا» ب نيتعكرلا دشا يف

 ش (ee / WY مقر ملسمو 207047) © )۷٦4( مقر

 :ىلامجإلا ىضعملا د+

 لا ا يف أرقت يتلا لصفملا راصق نم #نيتلا# ةروس

 هيف ىعاري رفسلاو «رفس يف ناك هنأل ؟؟ءاشعلا 7 ةالص يف ا يبنلا اهب أرق دقو

 ٠ةيعابرلا ةالصلا رصق هيف بحتسا اذهلو "هئانعو هتقشمل ليهستلاو فيفختلا

 ىلع بلقلا راضحإو ؛عوشخلا ىلع ثعبي ام كرتي مل هنإف “ارفاسم سباع يبنلا نوك عمو
 ٠ ةالصلا ةءارق يف توصلا نيسحت وهو «نآرقلا عامس

 :تيدحلا نم ذخؤيام +

 ٠ ءاشعلا ةالص يف ؟لصفملا راصق ةءارق زاوج ١-

 مامإلا دنع ناك ولو «نيرفاسملا لاح ةاعارمو ءرفسلا يف ةالصلا فيفخت نسحألا نأ -؟

 ٠ ليوطتلا يف ةبغر

 ٠ روضحلاو عوشخلا ىلع ثعبي هنأل 'ةالصلا يف ولو ةءارقلا يف ة توصلا نخ باشتا -م
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 تبا نب ديز ركنأ دقو « هين ا ل

 ٠ نييلوطلا ىلوطب أرقي ناك سي يبنلا نأ تملع دقل :لاقو اذه ناورم ىلع هي
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 71 نوعستلاو نماثلا ثيدح لا س
 ل اے یھ ےک

 يف هباحصأل أرقي ناَكف ؛ةيرس ىلع الجر ثّ E وخ ةشئاع نع ۹۸
 صر مر

 هاا ل هللا لوسرل كلذ اورد اوعجر امل آف (دحأ هنا وه لق» ب مي مهتالص

 َلاَقَق . اهرقأ نأ نأ بحأ انأف ؛لَجَو رع محلا قص اتال ”لاَقَف هولا «؟كلذ عتصب ءيش يال

 . )۸١۳([ مقر ملسمو )۷۳۷١(« مقر يراخبلا] . (هبحُي ىَلاََ هلل نأ هوربخأ» : مو هللا لوسر

 :ىلامجإلا ىنعملا ×
 ةالصلا يف ةمئألا مه مهَّنأ ءارمألا ةداع نمو . برس ىلع هباحصأ ضعب ي يبنلا رم

 . ةالص لك نم ةيناثلا ةعكرلا يف ذ (دحأ هللا وه لق) : أرقي ناكف «مهنيدو مهملع لضفل نوتفملاو

 عنصي ءيش يأل هولس» :لاقف كلذ هل اوركذ ميا يبنلا ىلإ مهتوزغ نم اوعجر املف

 ىلع اهلامتشال كلذ تعنص :ريمألا لاقف ؟يعاودلا نم ءيشل مأ ةفداصملا ضحمل وهأ 21؟كلذ

 : كلذ اهرب كم حلا الاف «لجو زع نمحرلا ةفص
 محلا ةفيصل همسك ةراؤسلا هذه زرع امك هلأ وريا هام اه ع هللا لاسر لاف

 ٠ . «ةليضف نم اهل ايو هبحي هللا نإف

 ١- ضئارفلا نم برغملا ةالص ريغ يف ىتح « لصفملا راصق ةءارق زاوج ٠

 . اهتءارق بابحتساو صالخإلا ةروس لضف -؟

 لاعب هللا كجم نم .لضفللا هيلع قوتحي 11 قاع« نفعت قلع قارقلا ضعي ليقف نأ دا#

 بجي امو «ةفرعملاو داقتعالا ديحوت لمشت ةليلجلا ةميركلا ةروسلا هذهف «هيلع ءانثلاو

 تافص عيمج ىلاعت هلل ةتبشملا ةيدمصلاو «كيرشلل ةيفانملا ةيدحألا نم برلل هتابثإ

 يفن نمضتملا ءفكلا يفنو «هانغ مزاول نم وه يذلا دلولاو دلاولا يفنو «لامكلا

 . نآرقلا ثلث لدعت يهف اذلو ؟ريظنلاو لثامملاو هباشملا

 رمأ يع يبنلا نأل ؛ةحلاص ةين نم اهبحاصي ام ببسب اهباوث بتكي لامعألا نأ ٤

 ٠ اهريركت نم دصقلا نع لاؤسلاب

 نيدلاو لضفلاو ملعلا لهأ نم تادايقلاو تايالولا باحصأ نوكي نأ يغبني هنأ ٠
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 نه ارا نال تح لا هان ا تاجا ةا قورو هللا تاق نحنا اوم تا ت5

 . لمعلا سنج

 الو ةياشو دعي ال حالصإلا دصقل لامعلاو ءارمألا لامعأ نع ربكألا يلاولا رابخإ نأ -

 د
 21 نوعستلاو عساتلا ثيدحلا 21

 8 حبس ب تْيلص الولف : : اف ذاعمل لاق مي هللا لوُسو نأ : : هش رباج نع [49|

 دارو يلعب ا * ىشفي اذإ ! ليللا» و 4اَهاَحمضَو سْمسشلا» و 4يّلعألا كبر مسا

 . )107١5 مقر يراخبلا| " (ةجاحلا ود فيعضلا و يكل

 :ىلامجإلا ىذححملا # ك

 ماد ام فيفختلا ىلإ هدشرأ ؛هموق مؤي نيح ةءارقلا ليطي هان اًداعم نأ شيام يبنلا غلب امل

 سمشلاو#و ىلعألا كبر مسا حبس# :لصفملا طسوتم ةءارقب ًالثم هل برضو هاّمامإ

 تاجاحلا باحصأو ءافعضلاو «نونسملا رابكلا هب متأي هنأل ؛ # ىشغي اذإ ليللاو# و اهاحضو

 ءرملا ناك اذإ امأ . فيفختلاب مهتاعارم بحتستو مهب قفرلا نسحيف «ليوطتلا مهيلع قشي نمم

 . ءاش ام لوطي نأ هلف هدحو يلصي ملسملا

 :ثيدحلا نم ةذوخأملا ماكحألا +

 .اهلاثمأو ثيدحلا يف ةروكذملا روسلا هذه ةالصلا يف ةءارقلا يف طسوتملا نأ ١-1

 .هب مهمامتئا لاح يف ةالصلا فيفختب :«ءافعضلا ةاعارم مامإلل بحتسي هنأ -"

 . مهلامعو مهتالو مهيلإ ببحت يتلا ةديشرلا ةسايسلا يه نيللاو قفرلاب سانلا ةسايس نأ -۳

 . ""ضرعلا ةغيصب اًداعم بطاح ذإ «هتفطالمو ميا يبنلا ميلعت نسح -

 . تاجاحلا باحصأو مهنم ءافعضلا اميسال هتمأب مسرع هتفأر -ه

 وأ ؟تنأ ناتفأ» :هيلع قفتملا رباج ثيدح يف مكي هلوقب راكنإلا دشأ هيلع ركنأو بضغ لب ميم هفطالي مل )١(

 دوعسم ىبأ ثيدح كلذ ديفي امكو ليي هبضغ ةدشب رعشي ام ظافلألا هذه ريركت ىفف (رارم ثاللث) (؟-نتافأ

 ظافلأ ضعب يف يهف هفلؤملا اهركذ يتلا ةغيصلا امأ «كلذ هبضغ لثم ةظعوم يف بضغ هتيأر امف :هلوقب

 . ملعأ هللأو قيسانملا ةءارقلا نايب ىف ىهو «ثيدحلا



 س ةئاملا ثيدح ا و

 نوحتسفَي اوناك ضيف هاو رّمعو ركب اأو متلي يبلا نأ : هنن ام كلام نب سّنأ نع |١٠٠١

 ۰ . )۷٤۳([ مقر ی دالا

 مسبإ :ًارقي مهنم ادَحأ عّمسأ مل ظن َناَمْتعَو رمعو ركب يبأ عم تيلص : ةياور يفو

 . ((۳۹۹) مقر ملسم] (ميحرلا نمحرلا هللا

 اوئاكف ا نامثعو :نمعو ركب يبأو ا ل كل او (ملسم) دو

 يف «ميحرلا نمحرلا هللا مسي نوركذي ال 4 نيملاعلا بر هلل دّمَحْلاَ 5 دالا نوحتفتسي

 9۲7-0۴۳۹۹ مقر ملم + اهرخآ يف الو ةءارق لوأ

 هئافلخلو هل هتمزالمو هد ا يبل هحبحص لوط عم - هنأ هلي كاع للان رع فا ركب

 ةءارقلا لوأ يف ال ةالصلا يف (ميحرلا نمحرلا هللا مسبإ» أرقي مهنم ادحأ عمسي مل -نيدشارلا

 . « نيملاعلا بر هلل دمحلا# ب ةالصلا نوحتتفي امنإو ءاهرخآ يف الو

 :ءاملعلا فالتخا دع

 بهذو .ةالصلا يف ةلمسبلا بابحتسا ىلإ ءدمحأو «يعفاشلاو «ةفينح وبأ «ةثالثلا ةمئألا بهذ

 الإ : كلف سنأ ثيدح يف تاياورلا ضعبب كلام لدتساو . اهتيعورشم مدع ىلإ كلام مامإلا

 ةيآ تسيل - هدنع - اهنألو « [اهرخآ يف الو ةءارق لوأ يف (ميحرلا نمحرلا هللا مسب#نوركذي

 . ةريثك ثيداحأب اهتيعورشم ىلع ةئالثلا ةمئألا لدتساو . نآرقلا نم

 غلب ىتح «ميحرلا نمحرلا هللا مسب » :ارقف ىلص ثيح هتاف ةريره يبأ ثيدح اهنم
 يراخبلا هاورإ « مو هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ) :لاق ةالصلا متأ اذإ ىتح «نيلاضلا الو»

 ْ . ۷۸(1 0) مقر

 و . يعفاشلا مامإلا هتيعورشم ىلإ بهذف : اهب رهجلاب مكحلا يف ةمئألا فلتخا مث

 نيح . يون سنأ ثيدحب هعابتأو يعفاشلا لدتساو . دمحأو «ةفينح وبأ :رارسإلا ةيعورشم ىلإ

 مسب دمب (ميحرلا نمحرلا هللا مسب# أرق مث أدم تناك :لاقف ميا يبنلا ةءارق ةيفيك نع لئس

 . !(0 ٠ 55) مقر يراخبلا هاورإ (ميحرلا دمبو نمحرلا دمبو «هللا



 :ةيآ ةي ر هناك :تلاقف ءاضيأ هتءارق نع تلئس نيح اهي ت ةملس مأ ثيدحبو

 موي كلام () ميحرلا نمحرلا 0 نيملاعلا بر هلل دمحلا ) ميحرلا نمحرلا هللا مسبإب

 دمحأ هاور «نيدلا 9 واد وبأو ( ١

 ىلع نالدي امهنإف ؛ هيلإ بهذ اميف لالدتسا ءامهلاثمأو نيثيدحلا نيذهب يعفاشلل متي الو
 نبا مالسإلا خيش لاق . ةالصلا يف ةلمسبلاب زهجي هنأ ىلع ال < ا يبلا ةءارق ةفص

 . ثيدح (ةلمسبلاب) رهجلا يف ي يبنلا نع حصي مل :لاق هنأ ينطقرادلا نع انيور :©)ةيميت

 نم نقيتملاو :ديعلا قيقد نبا لاق «بابلا ثيداحأب (دمحأ) و (ةفينح وبأ) نامامإلا لدتساو

 ةثالثلا ءافلخلا بحصو «نينس رشع ا يبنلا بحص هون سنأف «رهجلا مدع ثيدحلا اذه

 ضعب يف ةءارقلا يفن نولمحيو .اهلك تاولصلا مهفلخ يلصي ناكو ةنس نيرشعو اًسمحخ

 . اعيمج اهب ملعلا لصحيو «ةلدألا عمتجت اذهبو ؛اهب رهجلا مدع ىلع تاياورلا

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 .ةحتافلا لبق ذوعتلاو حاتفتسالا دعب (ميحرلا ن NE E يود ١

 ::ةيريهجلا ةالصلا ىف ولو ارس اهتءازق نوكت نأ -

 . ةحتافلا نم ةيآ تسيل ةلمسبلا نأ -

808 

 . 0005 / 50 6دنسللا ىف (۱)
 )١( مقر «نئسلالا يف )١1 ٠  )5حيحص ثيدح وهو هش ةملس مأ ثيدح نم :

 ءيش كلذ يف له : هل ليق كلذ يف اقنصم ينطقرادلا فنص امل اذهلو : ظفلب ۲۷١( / 7؟)«ىواتفلا عومجما ()
 ٠ ها  فيعض هنمو «حيحص هنمف ةباحصلا نع امأو ءالف مي يبنلا نع امأ : لاقف ؟حيحص



 ا وهسلا د ا باب 82

 لاق ثيح ؛جرح هبحاص ىلع سيلو ؛ملع ريغ نم كرتلا وهو ؛ نايسنلا وه :وهسلا

 0 («نايسنلاو ًاطخلا نع يتمأل يفع» : :

 Ee اضم عكا يارب ةريثك مكحل هسا يبنلا نم عقو دقو

 SS ءاهنمو ٠ ةوينلا ا مف ع ر هلأ

 هيلع سيلف ؟ سب يبنلا نم عقو هنأ ملعي نيح هنإف ؛هنم عقي نمل يزعتلاو ةيلستلا : اهنمو

 ٠ ىلاعت هللا رارسأ نم كلذ ريغ ىلإ «هناميإ ىف صقنلا وأ «هنيد ىف للخلا ىشخي نأ نزح

 :ةثالث هل دوجسلا بابسأو

 ق دا E العلا ار اهإ <35

 ٠ ناصقنلل اربجو «ناطيشلل اًباضغإو «نمحرلل ًءاضرإ وهسلا دوجس عرشو

 س ةئام ا دعب لوألا ثيدح ا س

 مخي هللا لوسر اتب یلص : لاق هل َةرْيره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ٠١11
 0 هلا يتالص ىدحإ

eاملس مث نييك اتب ىَلصَف لاق انآ تیس نكلو كل ةريره ویا  
 «ىرسيلا ىَلَع ىنميلا هدي عضوو م دجسَمْلا يف ةضورعم ةبشخ ىلإ مَعَ

 يفو ؟ةالصلا ترصفأ :اوُناَقَف «نعسلا باوبأ نم ' ”ناعرملا ا و

 وور و ےس وو

 ءاملكي نأ نر مولا

 مأ تیس هللا لوسر اي *لاقف ندا ا لا لل هيدي يف < لجد موما يقو

 $M دلا ود لو امكأ) :لاقف «(رصفتت ملو سنأ مل» : زب ج لاقف ٠ ةداصلا 3 تّرصق

 “ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو ١(٠ / ۳) ؟راثآلا يناعم حرش يف يواحطلاو )٠٥ ۲١(٠ مقر هجام نبا هجرخأ )١(

 مكاحلاو ۳۳(٠ مقر ؛ )٤/ 17١ ينطقرادلاو ؛(هراوم - )۱٤۹۸ مقر نابح نباو* ۱۱۲۷٤( مقر 0

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» : : شط انت سابع نبا ثيدح نم مهلك 71 /0 يقهيبلاو “70

 ٠ (۸۲) مقر 'ءاورإلا" :رظناو ٠ س تدع ومو هيلع

 ٠ رصعلا E تقلا يب نارمخ تيد نو يراخبلا يلو رولا وا معلا 10

 :دجسملا نم جورخلا يف نوعرسملا مهو « عيرس : عمج ءارلاو نيسلا حتفب (*)
  ySالاستفهام  ملسم دنع كلذكو هل ىرخأ ةياور يف اهريغب ءاجو ٠

 “تيسن لب" هل لاق نيديلا اذ نأ يراخبلا نم ثيدحلا اذه قرط ضعب يف ءاج )٥(



 مالعلا ريسيت 20 220 ا: 20 25: اج 22ج اج تج 2: نتج ج حج حج حجج مجججج ١ A ١ ١ تك <

 ل معن :اولاق

 اق ا هولأس امبرف کو هسأر عقر مث لوطأ وأ ہدوجس لثم دج بك مَ نک

 : 0۷7 مقر ضو )٤۸۲(« مقر يراخبلاإ . مس مت :لاق نيصح نب نارمع نأ تشق

 . اهبورغ ىلإ سمشلا لاوز نيب ام :يشعلا

 سلا وأ رسهظلاب ةا افك :هباتضاب نلتم رك يبنلا نأ هام ةريره وبأ يوري

 «اتلا لمعلاب الإ هسفن نئمطت ال الماك مّ ناك الو . مّلس نييلوألا نيتعكرلا ىلص املف

 كبشو ةف سفنب اهيلع اكتاو دجسملا ةبشخ ىلإ ماقف . ةه ان ردي" ل لاح و نضق نكت

 نم نيلصملا نم نوعرسملا جرخو . هلمكتست مل اًئيش كانه نأب سحت ةريبكلا هسفن نأل ؛هعباصأ

 ةوبنلا ماقم اوربكأ مهنأكو «ةالصلا رصق وهو «ثدح رمأ نأب مهنيب نوجانتي مهو .دجسملا باوبأ

 0 و مخل هتبيهلو . نايسنلا هيلع أرطي نأ

 ١ :هل لاقي ةباحصلا نم ًالجر نأ الإ . ناز رمعو « ركب وبأ كلذ يف اب ماهلا عوضوملا

 ترصق مآ تيسنأ «هللا لوسر اي :هلوقب دي يبنلا لأس نأب تمصلا اذه عطق «نيديلا

 . ارصقت ملو سنأ ملا : - هنظ ىلع ًءانب - ي لاقف . ؟ةالصلا

 ملع «نيتعكر الإ اهلصي مل هنأ اًنقيتم ناكو ءرصقت مل ةالصلا نأ «نيديلا وذ» ملع امل ذئنيح

 لاقف «نيديلا يذ ربخ ةحص نم دكأتي نأ ملي دارأف . «تيسن لب» :لاقف يسن دق مو هنأ

 معن :اولاقف ؟نيتعكر الإ لصأ مل يا نم «؟نيديلا وذ لوقي امكأ» :هباحصأ نم هلوح نمل

 n لس « دهشتلا دعبو . ةالصلا نم كرت ام ىلصف . مّمِلَي يب يبنلا مدقت ذئنيح

 دجسو ربك مث 0 .دوجسلا نم هسأر عفر مث .لوطأ وأ ة E ل

 . دهشتي ملو ماس «ربكو .هسأر عفر مث .لوطأ وأ هدوجس لثم

 :ءاملعلا فالتخا د:

 ت ئردخلا د ىلا نع 2" و یورو ویلا دوس تانا کا ةالصلا يف كشلا

 حرطيلف ؟اًعبرأ مأ اًنالث ؛ىلص مك ردي ملف ؛هتالص يف مكدحأ كش اذإ» :لاق مدي هنأ

 وه «كش اذإ» :هلوقف . امسي نأ لبق نیند دجسي مث «نقيتسا ام ىلع نبيلو ءكشلا

. 
 )١( فنصملا هنيب امك «نيريس نب دمحم نم كشلا (۲) 1 . نيريس نبا لوق نم خلإ ...تئبن

  (۳)مقر هحيحص يف )۸۸ / 09١(, مقر دواد وبأو )۲٤ ٠ ١ نسح دانسإب (245) مقر يذمرتلاو .



 .يعازوألاو .يروثلاو دمحأ E وهو «يعفاشلاو كلام بهذف .فالخلا عضوم

 وهف عطقي مل نم لک نأ ىلإ اوبهذ « غيب سابع نباو «رمع نبا نع ىوريو «ةعيبرو «قاحسإو

 عطقي نأ هورمأو کاش هنظ ىلع بلغ نم اولعجف دنع احجار نیبناحلا دحأ ناك نإو كاش

 لاحلا باحصتسا اوحجرف ؛هيف كش ام مدع لصألا :اولاقو «نقيتسا ام ىلع ينبيو «هيف كش ام

 . لاحب يرحتلا اوربتعي ملو «هفالخ ىلع لئالدلاو دهاوشلا تماق نإو ءاقلطم

 يبأ ثيدحل ؛نيقيلا ىلع ينبي درفنملا نأ ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا بهذو

 دمحأ باحصأ نم يقرخلا كلذ راتخا دقو .هنظ بلاغ ىلع ينبيف مامإلا امأو يتلف ديعس

 . درفنملا فالخب ههبني نم هل نأل ؛كلذب مامإلا انصصخ امنإ : قفوملا لاقو «قفوملاو

 يورمو «فلخلاو فلسلا نم ريثك لوق وهو .هباحصأو ةفينح وبأ هيلإ بهذ ثلاثلا لوقلاو

 نظلا بلاغ ىلع ءانبلا نأو ,داهتجالاو يرحتلا وه لوقلا اذهو اين دوعسم نباو يلع نع

 نأ كلذو "عشت دوعسم نبا ثيدح وهو «بابلا ثيداحأ حصأ ىلإ دنتسم درفنمللو مامإلل

 مكدحأ كش اذإو «ينوركذف تيسن اذإف ءنوسنت امك ىسنأ رشب انآ امنإ) :لاق ميا يبنلا

 يرحتلا دعب هلعف ام لعجف ( !نيتدجس دجسيل مث هيلع متيلف «باوصلا ٌرحتيلف هتالص يف

 ةلدألا عاونأ نم تابثإلا ىلع لد امو «اهيف اكاش سيل هتالصل امتم انه هلعجو «هتالصل امامت

 ام نإف .هارحتي نأ يلصملا رمأ يذلا باوصلا وه اذهو «يفنلا باحصتسا درجم ىلع حجار وهف

 هذه ةقيقح اذهو ةالصلا مدع باحصتسا ىلع حجار ةلدألا عاونأ نم ةعبرأ عمج هنأ ىلع لد

 . كلذ ريغو رامح لا يمرو يعسلاو فاوطلا ددع يف لاقي اذه لثمو «ةلأسملا

 :ثيدحلا نم ةطدنتسملا ماكحألا

 امأ غا مهنأ الإ ءةيغالبلا مهلاعفأ يف مالسلا مهيلع ءايبنألا نم وهسلا زاوج ١-

 . عامجإلا كلذ يف لقنو «ءايبنألا ىلع عنتم اهيف وهسلاف ةيغالبلا لاوقألا

 ةمألا نع فيفختلاو عيرشتلا نايب نم وهسلا اذه ىلع بترتت يتلا رارسألاو مّكحلا -۲

 نم مهريغ ىلع زوجي ام مهيلع زوجي رشب ءايبنألا نأ نايبو « مهنم نايسنلا نع وفعلاب

 . ةيغالبلا مهلاوقأ ال مهلاعفأ يف وهسلا

 )١( «ىنغملا» )١ / ۳۷١( مقر ةلأسم )4866( .

 )۲( مقر يراخبلا هجرخأ ) ٤0۱ 1٥۰ » 1۰ 0  2404مقر ملسمو )۸٥ / 0۷۲( .



 ءاهيلع ءانبلا زوجي لب ءاهعطقي ال تمت اهنأ نظ عم اهمامتإ لبق ةالصلا نم جورخلا نأ -*

 . اهنم صقانلا ماهتإو

 ءءاملعلا نم كلذب اهلطبأ نمل اًفالخ ءاهلطبي ال يسانلا نم ةالصلا بلص يف مالكلا نأ - ٤

 . نيلصملا ضعبو مجيء يبنلاو نيديلا وذ اهيف ملكت دقف

 «دوجسلا يسن ول كلذكو ٠ لصفلا لاط ولو ءاَهلّوأ ىلع ةالصلا نم كرت ام ءانب ةحص -

 دوعسم نبا نع 'نيحيحصلا يف تبث دقف ؛هريغو مالك نم ةالصلا يفاني ام لعفو
 . مالكلاو مالسلا دعب دجس هنأ ينِيَ- يبنلا نع هاف

 نم تعقو اذإ «ترثك ولو ةالصلا لطبت ال «ةالصلا سنج ريغ نم يتلا ةكرحلا نأ -5

 : + مانلاو لالا

 هب ربججيل ؟اهنم صقن وأ ءاهيف دازف ؛ةالصلا يف اهس نمل وهّسلا يتدجس بوجو -۷

 ٠ ناطبشلا هب تغري «ةالضلا

 . هبابسأ تددعت ولو «ددعتي ال وهسلا دوجس نأ -۸

 . نيتدجسب ىفتكا كلذ عمو «ةالصلا صقنو مّلس ميا يبنلا نإف

 نوكي هادع امو ةالصلا يف صقن نع يلصملا مَّلس اذإ «مالسلا دعب نوكي وهسلا دوجس نأ - ٩

 هلك دوجسلا :لاق نمل اًفالخ «ةلدألا عمجي ليصفت وهو «ةلبانحلا بهذم وهو مالسلا لبق

 . ةيعفاشلا بهذم وهو مالسلا لبق هلك وأ «ةيفنحلا بهذم وهو «مالسلا دعب

 ةالص ىلع أرط ام نألو «ءادتقالاو ةعبانملا مامتل ؛نيمومأملل قحال مامإلا وهس نأ ٠-

 . نيلصملا نم هفلخ نم قحلي صقنلا نم مامإلا

 ىواتف عومجم يفإ ةيميت نبا مالسإلا خيش هيف لاق دقف وهسلا يتدجس دعب دهشتلا امأ ١-

 يف الو ؛دوجسلا دعب دهشتلاب رمأ يام هلاوقأ نم ءيش يف سيلا : 44 /۲۳)

 كلذ ركذل دهشت ناك ولف «دوجسلا دعب دهشتي نأ لوبقلاب ةاقلتملا ةحيحصلا ثيداحألا

 هاور نمل سيل ؟ بيرغ وهو «نارمع ثيدح دهشتلا تبثأ نم ةدمعو «دهشت هنأ ركذ نم

 ا . ثيدحلا يهوي اذهو « عباتم
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 )١( ةقباسلا ةقيلعتلا رظنا .



 اه ةئام ا دعب يناثلا ثيدحلا 71

 یلص ر يتلا نأ : - يبا باحصأ نم َناَكو - كاف ةنيحب نب هللا دبع نعإ٠ ل

 َةالّصلا ىّضَق اإ ىتح ءُهَعَم سائلا ماف ,e ملو نييلوألا نيتعكرلا يف ف ماَقَق رْهّظلا مهب

 مقر يراخبلا] . مكس ف ملتي أ ل نجس جسق لاج رو ےک همي رال را

 . )٥۷۰([ مقر ملسمو «(7١؟؟4)

 :ىلامجإلا ضعملا +

 ملو ءامهدعب ماق نييلوألا نيتعكرلا ىلص املف «رهظلا ةالص هباحصأب ياع يبنلا ىلص
 . كلذ ىلع نومومأملا هعباتف ؛لوألا دهشتلل سلجي

 ؛هميلست سانلا رظتناو «هنم غرفو ريخألا دهشتلل سلجو «نييرخألا نيتعكرلا ىلص اذإ ىتح

 . مّلَس مث «ةالصلا بلص دوجس لثم مّلَسُي نأ لبق نيتدجس مهب دجسف «هسولج يف وهو ربك
 :ثيدحلا نم ذخيام #
 . لوألا نا دك م لا ل

 ذخؤيو وهسلا دوجس هب صقتلا ربج ال ؛اًتكر ناك ولو ؛نكرب سيل لوألا دهشتلا نأ -

 . ىرخأ ةلدأ نم هبوجو

 . دهشتلاو سولجلا - انه - كرت ميا يبنلا نإف ؛ناتدجس هل يفكي وهسلا ددعت نأ -

 ' عم سولجلا مهكرتو هتعباتم ىلع ميا يبنلا مهرقأ ثيح «مامإلا ةعباتم ةيمهأ -4

 ىضمف «هب اوحبسف» :مكاحلاو ةيزخ نباو يئاسنلا داز دقف «كلذب مهملع

 . (هتالص نم غرف ىتح
 وهس هيلع سيل دمعتملاو ءادمع دهشتلا اوكرت مهنأل ؛نيمومأملل قحال مامإلا وهس نأ ٠

 . ةروصلا هذه لثم ريغ يف هتالص لطبت امنإو «بجاولا كرتل

 . مالسلا لبق نوكي «لاحلا هذه لثم يف دوجسلا نأ ٦

 . ءاعد وأ دهشتب امهنيب لصفي الف ءوهسلا يتدجَس يلي مالسلا نأ -

 ی نب یر علا هل له وزنا ا لبر ملا م نور 0

 . (۱۰۳ مقر 2١0 / ۲) هحيحص يف (۳) . ۷٦١( مقر 2504 / )١ ننسلا يف (۲)

 نم ةالص متيم هللا لوسر ىلص» :ظفلب اًعوفرم هلي ةنيحب نبا ثيدح نم مهلك (۳۲۲ / )١ كردتسملا يف (4)

 . حيحص ثيدح وهو ٠ امم م « نيتدجس دجس هتالص نم غرف ىتح «ىضمف هب اوحّبسف نيتنثا نم ماقف «تاولصلا



 يلصم ا يدي نيب رورم ا باب * ١-
 ٠ س ةئام ا دعب ثلاثلا ثيدح ا س

 ا : بام هللا لوُسَو ؛ لاق :لاق هن يراصنألا ةمصلا نب ميهج يبأ نع 11°

 رمي نا نم هل 0ارب عبرا فق نا ناک لولا نم بلع اقام يلصما ي نرل

 . ((۰۷) مقر ملسمو )91١ مقر يراخبلاإ «يّلصمملا يدي نيب

 وا اوا 3 نيعبزأ لاق يردأ ال :رضنلا وبأ لاق

 هله عطف ران لالا نه ف و نب رشا هار ينم تدير یت ا يلصملا

 ٠ هيدي نيب هرورمب يلصملا ةالصب لالخإلا يف ببست نم بنذ مظع اذل ؛هتدابع هيلع شوشو ةاجانملا

 فقي نأ لضفل ؛بنذلاو مثإلا نم هرورم ىلع بترت يذلا ام ملع ول هنأ :عراشلا ربخأف

 ٠ هنم داعتبالاو «كلذ نم رذحلا بجوي ام ؛يلصملا يدي نيب رمي نأ ىلع ةليوطلا دامآلا هناكم

 :تيدحلا نم ذخؤي ام د:

 ٠ ةرتس هل ناك اذإ اهنيبو هنيب رورملا وأ ؛ةرتس هل نكي مل اذإ يلصملا يدي نيب رورملا ميرحت ١-

 ٠ ديدشلا ديعولا اذهل هيدي نيب رورملا نع داعتبالا بوجو -١؟

 ا نم مهل دب ال يتلا ةنككمألا يفو سانلا قرط يف يلصي الأ يلصملل ىلوألا نأ -*

 :مثإلل ةراملا ضّرَعيو صقنلل هتالص َّضْرعُي الثل ؛اهب

 دارملا سيل نكلو ٠ ؟ماعلا وأ رهشلا وأ مويلا اهب داري له :نيعبرألا يف يوارلا كش £

 .يهتلا يف ةغلابملا دارملا امنإو ءرصحلا روكذملا ددعلا اذهب

 :ىلاعت هلوقك ريثكتلا ةدارإ دنع ءاهمالك يف لثملا ىَرجم كلذ يرجُت برعلا تناك دقف -

 يف درو اذهلو ٠1۸٠ :ةيوتلا] 4 مهل هللا رفغي نلف َةََم نيعبس مهل رفغتست نإ
 نأ ناكلا قلي هريرع ىلا قيال قواد“ وئام نبا ناي "نابح نسبا حيحص

 انا نحل رسل قا سلال ع

 ىلإ ظفللا اذه هتبسن يربطلا ىلع بيع دقو ؛ملسم الو يراخبلا ظافلأ نم سيل «مثإلا نم" :ظفل ظفل :يناعنصلا لاق )١(

 ٠ اعم نيخيشلا ىلإ ظفللا اذه هتبسن ةدمعلا بحاص ىلع بيع كلذكو «يراخبلا

 )۲۳٣۹( ٠ مقر هحيحص يف (۳) ٠ ؟ناک ل ربخ هنأ ىلع «بصن :ًاريخ (۲)

 )٤( فيعض ثيدح وهو (447) مقر ( نئسلا” يف ٠
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 سانلاو دجسملا يف يلصملا ىلص ول» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق دقف .ةكم يف امأ -ه

 . «ةأرما وأ لجر همامأ نم رم ءاوس هركي مل همامأ نوفوطي

 س ةئام ا دعب عبارلا ثيدح ا هب

 ىَلص اذ ل متيم هللا لوُسر تعم : َلاَق اف يردلا دعس يبأ نعإ٠ 4

 ؛هلتاقيلق ىبأ ناق نلف هيدي نیب زات أ نأ دحأ دارأف ساتلا ( نم ةر ءيش ىلإ مكدحأ
 ا

 :o 05) مقر ملسمو «(۳۲۷) )٩ 6(  مقر يراخبلا| ' ناَطْيَش وه امنا

 :ىلامجألا عملا

 اوصقني ال ىتح ؛سانلا نم هرتستل ةرتس همامأ عضو دقو «هتالص يف يلصملا لخد اذإ

 لهسألاب هعفديلف .هيذي نيب زاتجي نأ دحأ دارأف «هبر يجاني لبقأو «هيدي نيب مهرورمب هتالص

 . اًيدتعم حبصأو هتمرح طقسأ دقف «رسيو ةلوهسب عفدني مل نإف . ا

 نيذلا نيطايشلا لامعأ نم اذه هلمع نإف «ديلاب هعفدب ةلتاقملا هناودع فقول قيرطلاو

 . هتالص يف مهيلع سيبلتلاو سانلا تادابع داسفإ نوديري

 :تيدحلا ىف ىتلا ماكحألا د:

 . عطقلا وأ صقنلا نم هتالص يقيل ؛يلصملل ةرتسلا ةيعورشم ١-

 . ةراملا ىلع قيضي الئلو ءاهنيبو هنيب رمي نم در نم نكمتيل ؛اهنم هبرق ةيعورشم ١-

 . ناطيشلا لمع نم هنأل ؛هترتس نيبو يلصملا نيب رورملا ميرحت -

 مل نإف کوا حيبست وأ ةراشإب نوكيو «هترتس نيبو يلصملا نيب رورملا ديري نم عنم -

 زوجي ال هنأ ىلع قافتالاو : ضايع يضاقلا لاق «دتعم هنأل ؛هعفدب ولو عنم عفدني

 . هيلع هرورم نم دش هتالص يف كلذ نأل ؛هدر ىلإ هماقم يف يشملا هل

 نوذأم هعفد نأل دوق الو بنذ عفادلا ىلع سيلف «عفدلا نم هتوم ببست ول عوفدملا نأ ٥-

 . نومضم ريغ «هيف نوذأملا ىلع بترت امو «هيف

 طيعم يبأ لآ باش عم ديعس يبأ ةصقو ءعنتمي مل اذإ ةلتاقملاب هفدرأ اذهلو < عفدلاب ربعي مل لهسألاب دارملا ناك ول (1)
 . كلذب دهشت

 . 61A) / ۲( («ملعملا لامكإ» يف )۲(
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 . مثإلا يف املا عقي الثلو ؛للخ ةالصلا يف عقي الأ هدر يف ةمكحلا -

 نم امأف «ةرتس همامأ لعج نمل كلذ يف نامضلا مدعو «هتلتاقمو راملا عفد نم مدقت ام -۷

 . ثيدحلا موهفم وه امك «كلذ يف طرفملا هنأل ؛ةمرح هل سيلف ةرتس لعجي مل

 دفنت ىتح «ةدشلاب هتردابم زوجي الف « لهسألاف لهسألاب نوكت لئاص لك ةعفادم نأ -۸

 : .نيللا: لئاسو

 . رورملل ةداعإ هيف نأل ؛هدري نأ هل يغبني الف هعفدي ملو رم ول هنأ ىلإ روهمجلا بهذ -4

 نود مثإلاب صتخي يلصملا نأ 8٠"(! / ۲) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا ركذو -

 راملل ناك اذإ مثولا يف ناكرتشي :لاقو «رورملا نع ةحودنم راملل نكي مل اذإ راملا

 . يلصملا هل ضرعتو ةحودنم

 .زئاج ءيش هنأل ؛اهلطبي الو اهصقني ال هنإف اهتحلصمل ةالصلا يف لمعلا ناك اذإ ١-
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 هو ثيدح ا و

٠ o}دق ذئموي و نات رامح ىلع ابكر تبقا :لاق اینا لبو سابع نب هللا دبع نع  

 ا نيب تررمُف رادج ريغ ىلإ ىّتم» ب , ساتلاب يّلصي هللا لوسرو ؛مالتحالا ترها

 نرالا دَحأ يلع كلذ رکنی مَ فصلا يف تّلَخدو م عترت ناتألا تلسرأو تلْرَنَف فصلا

 . )٤ ٥۰([ مقر ملسمو «(۸1۱) « )۷٩( « )٤۹۳( مقر

 تعن يهو ةانثم ءات اهدعبو «رهشأ حتفلاو اهرسكو ةزمهلا حتفب وهو «ريمحلا ىثنأ :ناتألا

 .ةدملا كلت ىف هدارم «غولبلا تبراق :ملحلا تزهان . رامحلل

 . ىعرت ينعي « نيعلا مضب :عترت

 . تءاش ام تلكأ :ةيشاملا تعتر : ۱١١١) / ٣إ «حاحصلا» يف لاق

 :ىلامجإلا ىنعملا
 هلال

 لبقأ عادولا ةجح يف ' (ىنم) يف تاع يع يبنلا عم ناك امل هنأ هيت ا سابع نب هللا دبع ربخأ

 )١( رامح :ىرخألاو «ناتأ :امهادحإ «ناتياور ملسملاو يراخبلا ةياور يه «ناتأ رامح ىلع :هلوق .
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 اهكرتو ناتألا نع لزنف «هباحصأب يلصي سيا يبنلاو فصلا ضعب ىلع رمف «ناتأ ىلع اًبكار

 . فصلا يف وه لخدو «ىعرت

 ول اهيف هيلع ركني يتلا نسلا يف ينعي «غولبلا براق دق تقولا كلذ يف هنأ هي ربخأو

 اب يبنلا ال .دحأ هيلع ركني ملف اذه عمو «مهتالص نيلصملا ىلع دسفي اركنم ىتأ دق ناك

 . هباحصأ نم دحأ الو

 :تيدحلا نم دخؤمام د:

 يف فالخلا يتأيو اه عطقي الو هتالص صقني ال يلصملا يدي نيب رامحلا رورم نأ ١-

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب يذلا ثيدحلا يف ءاذه

 نأل ؛غولبلا براق وأ غلب دق ناك « سراب يبنلا يفوت نيح يان سابع نب هللا دبع نأ -
 او نیا وحتي موب هتافو لبق «عادولا ةجح» يف تعقو ةيضقلا هذه

 نبا ىلع راكنإلا مدعف « لطاب ىلع ادحأ رقي ال هنأل ؛هتنس نم مسا يبنلا رارقإ نأ -

 .هيلع ركني امب هنايتإ مدعو «ةالصلا ةحص «نيرمأ ىلع لدي سابع

 يراخبلا مامإلا هل نونع دقو «مومأملل ةرتس يه مامإلا ةرتس نأ ىلع ثيدحلاب لدتسا -4

 . «هفلخ نم ةرتس مامإلا ةرتس :باب» :هلوقب

 س ةئام ا دعب سداسلا ثيدح ا س

 «هتّلبق يف يالجرو ی هللا لوسر يدي نيب مانا تنك :تلاق هش ةّشئاع رع

 E تاع ايوب ماقا و سس يوم هكا
 . ]017 / ۲۷۲) مقر ملسمو «(۳۸۲) مقر يراخبلا|

 :ىلامجإلا عملا ٤

 مهيلع ركنت ةأرملاو بلكلاو رامحلاب ةالصلا عطق ثيدح اهيلع دروأ اذإ عن ةشئاع تناك

 اًققاو ماد امف «هتلبق يف يألجر نوكت انتويب قيضلو « يي يبنلا يدي نيب مانأ تنك :لوقتو

 نأ مولعملا نمو ءفصلا ضعب يدي نيب ناك هرامحب كبف سابع نبا رورم نأل ؛كلذ ديفي ال ثيدحلا نأ انل رهظ مث )١(

 ثيدحلا اذهب يراخبلا دهشتسا اذهلو ؛رادحلا ىفن امنإو «ةرتسلا فني مل سابع نباو «هفلحخ نمل ةرتس مامإلا ةركس

 8 هيدي نيب لمحت ةزنعلا نأ ا يبنلا ةداع نم نأب رجح نبا كلذب ىوقو «٠ (اهريغو ةكمب ةرتسلا :باب) هتمجرتل
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 الب امهتضبقل دجس اذإ هارأ تنك ولو . دجسيل امهتضبقف ينزمغ دجس اذإف ءامهتطسب دجهتي

 رود ES روب سار ل حلا رايس و ا ع حرم زمغ

 .؟ م يبنلا عم يتصق هذهو ةالصلا عطق يف بالكلاو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . ناكملا قيضك ةجاحب ناك اذإ يلصملا يدي نيب مئانلا ضارتعا زاوج - ١

 ٠ اهصقني الو ةالصلا عطقي ال «يلصملا مامأ ةأرملا ضارتعا نأ - ۲

 ملعي الف ؛مالظب اهزمغي سيء يبنلا نأل ؛ءوضولا ضقني ال لئاح الب ولو ةأرملا سم نأ -“

 ضقني لئاح الب اهسم ناك ول لاطبإلل هتالص ضرعي الو ؟ال مأ لئاح ءارو نم اهسمأ

 . ةوهشل نوكي الأب ءاملعلا هديق نكلو «ءوضولا

 هذه يف ادهزو «هللا دنع اميف ةبغر «ةايحلا قيض نم هيلع هلهأو 0 يبنلا ناك ام -5

 ٠ ةينافلا ةايحلا

 اهب لكم ال اها اسلا يف ةكرحلا هذه لثم زاوج -ه

 :ءاملعلا فالتخا د

 .؟ال مأ ةالصلا عطقتأ «دوسألا ا ءرامحلاو «ةأرملا يف ءاملعلا فلتخا

 حيحص يف يذلا ءتان رذ يبأ ثيدح اولوأتو ؛عطقلا مدع ىلإ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 ءرامحلاو «ةأرملا :لحرلا ةرخؤم لثم هيدي نيب نكي مَ اَذِإ ملسُلا لجرلا الص عطب :“ملسم

 ٠ ءايشألا هذهب بلقلا لغشي امب ةالصلا صقن ىنعمب ءانه “عطقلا” :اولوأت ؟دوسألا بلكلاو

 .ميهبلا دوسألا بلكلا الإ عطقي ال هنأ هبهذم نم روهشملاو «ناتياور هنعف (دمحأ)ا مامإلا امأ

 ٠ رامحلاو ةأرملا نم ءيش يبلق يف :لاقو

 يذلا كي سابع نبا ثيدحلف «رامحلا امأو . مدقت يذلا اعظم ةشئاع ثيدحلف ةأرملا امأ

 هل سيل هنأل ؛هيف فقوتي ملف «بلكلا امأو . هب رذ يبأ ثيدح اضراع نائيدحلاف «هلبق

 : ضراعم

 ا / ۲) ننسلا يف يئاسنلاو ء(۳۳۸) مقر يذمرتلاو )¥. ۲) مقر دواد وبأ هجرحخأو : تلق - ( ۰ / )۲٣۵ مقر )١(

 ثيدح وهو اًعوفرم دوف رذ يبأ ثيدح نم ( 6 -14 / ه)دمحأو )٩٥۲(« مقر هجام نب داو ء(ىبتجملا ٤

 صحيح٠



 دم )4( تةدعم مم دمه ممد مم راھ ةدمق جرش
 .روكذملا رذ نأ ثيدحل ةالصلا عطقت اهلك ةثالثلا نأ (دمحأ » مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو

 . دمحأ مامإلا بهذم هنإ :لاقو نيدلا يقت خيشلا هراتخاو «مزح نبا بهذ :ةثالثلا عطق ىلإ

 :ةدئاف

 . ثيدحلا يف امك «ناطيش هنأل ؛بالكلا رئاس نود كلذب دوسألا بلكلا صح امنإ

 :لاقف . ؟رفصألا نم رمحألا نم دوسألا بلكلا لاب ام «هللا لوسر اي :تلق :رذ وبأ لاق

 . 20(ناطيش دوسألا بلكلا»
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 عماج ا ۷

 اتا تق مون لك لا نإ تا ولا اعا نم فرا باا ذه نك فلولا

 . اهنم دارلا ىنعملا ىلإ ريشيو ءاهدوصقم نيبي
 ("”ثيدح عم نوكيل «رحلا نم بوثلا ىلع دوجسلا يف هذن سنأ ثيدح تمدق ينإف اذلو

 لصف فلؤملا نأ عم ءامهبسانتل ؛(خلإ...ةالصلاب اودربأف ءرحلا دتشا اذإ» : هن ةريره يبأ

 . امهل نيبسانم ريغ نيثيدحب امهنيب

2000 

 . قباسلا قيلعتلا رظنا (1)

 , ٥۵( / ۱۸۰) مقر هحيحص يف ملسمو ©" « (or or مقر يراخبلا هج رخأ قفز
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 ° ا ا ص

 “دجسم ا ةيح باب - / ١

 س ةئام ا ١ al ثيدحلا س

 اإ : كلو هللا لوسر لاق : :لاق اف نر يراصنالا يعبر نب تراخلا اك يبا نإ 7

 ورح اخ ا و وور مل ر
 5 ملسمو )13( مقر يراخبلا| (نيتعكر يلصي ا سلجي الف دجسملا مكدحأ لخد

(VIE / V۰ 0) 

 :يلامجإلا دعما ج

 . سلجف بطخي مو كلو يبنلاو ةعمجلا موي يوبنلا دجسملا ينافطَعلا كيس لحد

 ريدقتو yT ا ا موقينا ا راع يبنلا

 . هناسل نم ةعمجل ا ةبطخ عامسل

 :ءاملعلا فالتخا د:

 ةالص ) وأ (دجسملا ةيحت»ك بابسألا تاوذ تاولصلا لعف زاوج ىف ءاملعلا فلتحخا

 ىلإ :ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا تبهذف : ىهتلا تاقوأ ىف «ةتئافلا ءاضق»و («ةزانجلا»و «فوسكلا

 الو «سمشلا عفترت ىتح حبصلا دعب ةالص آل» :ثيدحك « ئهنلا ثيداحأل كلذ نم عنملا

 ناك تاعاس ثالث» :ثيدحو . !(587) مقر يراخبلا «سمشلا بيغت ىتح رصعلا دعب ةالص

 . ۸۳۱ / ۲۹۲) مقر ملسمإ (نهيف ىلصن نأ اناهني مسی هللا لوسر

 نع ةياور وهو ,ةيهارك الب كلذ زاوج ىلإ ءاملعلا نم ةفئاطو ,ىعفاشلا مامإلا بهذو

 ,هلاثمأو انعم يذلا ثيدحلا اذهب نيلدتسم «ةيميت نبا» مالسإلا خيش اهراتخا ,دمحأ مامإلا

 9 رك اذ هَلصِيلَف هيس وأ هِرْثو نع مان نم .ما) :ثيدحك

 نم ناتيآ امهنكلو «هتايحل الو دحأ تول نافسخي ال َرمَقلاَو سمشلا نإ» :ثيدحو

 ا ادق هللا تاّيآ

 تاولصلا ةحابإ يف نأ الإ رخآ هجو نم صاخو هجو نم ماع نيفرطلا ةلدأ نم لکو

 . «حراشلا» ها . يعضو نم ةمجرتلا هذه )١(

 . حيحص ثيدح وهو اعوفرم هپ ديعس يبأ ثيدح نم (۱۱۸۸) مقر هجام نباو ‹)670) مقر يذمرتلا هجرخأ ()

 . ٠١( , )٠١55( 55) مقر يراخبلا هجرخأ (۳)
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 كلت يف نإو «لمحم ىلع اهنم لك لمحيف ءاهلك ةلدألل ًالامعإ تاقوألا هذه يف بابسألا تاوذ

 . عرشلا نم يوق دنس اهل يتلا ةدابعلل ريثكت ةحابإلا

 نم اًحوضو انه هديزن انكلو )٥۲(« مقر څن سابع نبا ثيدح يف فالخلا اذه مدقت دقو

 ةلدألا ضعبل بابسألا تاوذ تاولصلا يف اًفقوتم ناك هنأ ركذ دقف «ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك

 لخد اذإ» :هلوقك «ةلاد ريغ وأ ةفيعض امإ اهنأ دجو ثحبلا دعبو «نوعناملا اهب جتحا يتلا

 يهنلا ثيداحأو «هيف صوصخ ال ماع هنإف «نيتعكر يلصي ىتح سلجي الف دجسملا مكدحأ

 تبث دقو «فلسلا قافتاب ةجح هنأل ؟هيف صوصخ ال يذلا ماعلا ميدقت بجوف ؛:ةصوصخم اهلك

 يف رمع نبا ثيدح امأو ؛ةبطخلا دنع لخادلل دجسملا ةيمحت ةالصب رمأ ميا يبنلا نأ

 عولط مكتالصل اورحتت ال) [(۸۲۸ / ۲۹۰) مقر ملسمو «(0۸۲) مقر يراخبلا] نيحيحصلا

 بابسألا تاوذ ضعب زاوج تبث دقو «قلطملا عوطتلا يف نوكي امنإ اذهو (اهبورغ الو سمشلا

 دعب ةزانجلاك عامجإلاو صنلاب اهضعبو «يحلا مامإ عم ةداعملا ةالصلاو فاوطلا يتعكر ك صنلاب

 رقتسا دقو «ببس تاذ ةالصلا نوك الإ «ةلع هل دجوت مل زاوجلا ىضتقم يف رظن اذإو ءرصعلا

 دعب اهلعف نكمأ نإو «تقولا تاوف ةيشخ دنع ناكمإلا بسح لعفت ةالصلا نأ ىلع عرشلا
 . بابسألا تاوذ عوطتلا تاولص كلذكو «لامكلا هجو ىلع تقولا

 :تيدحلا نم دخوب ام دع

 .ثيدحلا اذه رهاظل ؛ةيرهاظلا اهبوجو ىلإ بهذو «هلخادل دجسملا ةيحت ةيعورشم ١-

 ٠ اهبابحتسا ىلإ اوبهذ روهمجلاو

 دقو ٠ ثيدحلا مومعل يِهَن تقو ناك ولو ءتقو لك يف دجسملا لخادل ةعورشم اهنأ -؟

 ٠ بابسألا تاوذ نم ءاهريغ يفو اهيف فالخلا مدقت

 ٠ اهب رومأملا ةالصلا هذه هتوفت الئل ؟دجسملا لخادل ءوضولا بابحتسا ۳

 ؛هيلع قشي وأ فاوطلا دري مل نم نكل ٠ فاوطلا هتيحت نأب مارحلا دجسملا ءاملعلا ديق ٤“

 ٠ نيتعكر يلصي لب ةالصلا عدي نأ يغبني الف
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 “ةالصلا ىف مالكلا نع ىهنلا باب -۹
 هس ةئام ا دعب نماثلا ثيدح ا هس

 رهو ةبحاَص نم لجل ملكي ءال يف م ا لق كنف قرأ نب دیر نع 1۱۰۸
 . “«مالّكلا نع اتيهنو توكسلاب اًنرمأف ؛4نیتناق هلل اوموقو» تَرَ ىتح ة ةالصلا يف هبنج ىلإ

 . 1( 9) ملسمو ((5074) مقر يراخبلا]

 :تيدحلا بيرغ +

 وهو توكسلاو مايقلا لوطو ءاعدلاو «عوشخلاو «ةعاطلا :اهنم «ناعم ةدع تونقلل :نيتناق

 يف ماللاو «توكسلاب مهرمأو ةالصلا يف مالكلا نع مهيهن ةباحصلا هنم مهف دقف ءانه دارملا

 :111(1 / 6) ةياهنلا] . هب نوثدحتي اوناك يذلا مالكلا اهب دصقي ذإ دهعلل «مالكلا نع»

 :ىلامجألا ضعملا

 ا ةالصلا يف نوملكتي مهرمأ ءدب يف اوناك نيملسملا نأ هوب مقرأ نب ديز ركذ

 و يبنلا نم عمسم ىلع ناكو «هتجاح يف هبناجب هبحاص ملكي مهدحأ ناك دقف «مالكلا ىلإ

 . مهيلع ركن ملو
 ىلاعتو كرابت هللا مهرمأ ؛نيقولخملا عم مالكلا نع هللا ةاجانممب لغش ةالصلا يف ناك املو

 ىلع اوظفاحإ :ىلاعت هللا لزنأف «مالكلا نع مهاهنو توكسلاب ٍمهرمأو ةالصلا ىلع ةظفاحملاب

 نع مهيهن اهنم ةباحصلا فرعف ؛ 1774 : ةرقبلا] (نيتناق هلل اوموُقو ىطسولا ةالصلاو تاَولَصلا

 . خات اوهتناف ةالصلا يف مالكلا

 :ءاملعلا فالتخا ع

 ؛ ميرحتلاب اًماع اهتحلصم ريغل اًدماع اهيف ملكت نم ةالص نالطب ىلع ءاملعلا عمجأ

 . اهتحلصمل ملكتملاو «ريرضلل رذحملاو «مئانلاو ؛هركملاو «لهاجلاو «يهاسلا يف اوفلتخاو

 :ثيدحو ءانعم يذلا ثيدحلا اهب المع ؛اذه لك يف ةالصلا نالطب ىلإ ةلبانحلا بهذف

 مقر يراخبلا هيلع قفتم ا اقش ة ةالصلا يف نإ :لاَق انْيَلع درت ةالصلا يف َكِْيَلَع ملَسُن انك»

 . ةلدألا نم امهريغو . ٥۳۸([ / 54) مقر ملسمو ۵(۰

 )١( يعضو نم ةمجرتلا هذه 5

 ) )۲؟يرابلا حتتفا . ها يراخبلا يف ةدايزلا هذه عقت ملو ”مالكلا نع انيهنو» :ةياور يف ملسم داز .
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 يف هنأ اًيسان وأ 5اهاج ملكتملا ةالص ةحص ىلإ «يعفاشلا »و «كلام » نامامإلا بهذو

 يف نكي مل وأ ةالصلا نأش يف مالكلا ناك ءاوس ملكتو ملسف تمت هتالص نأ اًناظ وأ قالصلا

 . اهلوأ ىلع اهرخآ ىنبي ةمات ةحيحص ةالصلا نإف كّمومأم وأ اًمامإ ملكتملا ناك ءاوسو لهنأش

 «يهاسلاو ءلهاجلا مالكب ةالصلا عطق مدع نم يعفاشلاو كلام نامامإلا هيلإ بهذ امو

 تاياور يف دمحأ مامإلا - اًضيأ - هيلإ بهذ اهمامتإ لبق مالسلا دعب اهتحلصمل ملكتملاو رذحملاو

 . (ةيميت نبا) مالسإلا خيش رايتخا وهو صنع ةحيحص ةيوق

 : ةحضاو ةيوق كلذ ةلدأو

 ‹ اظ رمعو ركب يبأو نيديلا يذو مدي يبنلا مالكو 217 نيديلا يذ١ ثيدح :اهنم
 .(الصلا ترصق) :مهنيب نوددري دجسملا نم اوجرخ نيذلا سانلا ناعرسو

 نم لجر سطع ذإ ينلا عم يلصأ انأ امتي : هتوف مكحلا نب ةيواعم نع "ملسم هاور امو
 E مالكا :تلقف يهراصبأب موقلا ينامرف (هللا كمحري» :تلقف موَقلا

 لا لور اطال ملف تكس يثكل ينوب مهيار امف مهذاځف ىلع مهيديأب نوبرضتي .

 :ثيدحو . ةداعإلاب هرمأي ملف ' ؛ساتلا مالك نم يش اهيف حلي ال ةالصلا هذه نإ :لاق

 ةحيرصلا ةلدألا نم كلذ ريغ ىلإ هيلع اوهركتسا امو نايلستلاو أَطَخلا نع ينمأل يفعا

 . ةحيحصلا

 خفنلا يف ءاملعلا فلتخاو ميرحتلاب ملاعلا دماعلا ىلع لومحم هوحنو بابلا ثيدحو

Eبهذم نم روهشملا وهو - مهضعب بهذف : كلذ وحنو باحتنالاو نينألاو راق  

 ناك وأ نافرح هنم مظتني مل نإف . نافرح هنم مظتنا اذإ ةالصلا لطبي هنأ ىلإ - ةيعفاشلاو ةلبانحلا

 خيشلا راتخاو تالصلا لطبي ال هنأ ةلبانحلا بهذمف ةجاحل حنحنتلا وأ هللا ةيشحخ نم باحتنالا

 الف مالكلا سنج نم تسيل اهنأل ؛نافرح اهنم ناب ولو ءايشألا هذهب لاطبإلا مدع «نيدلا يقت )

 . مالكلا ىلع اهسايق نكمي
 ناكل را ياش راعي ناس يحاول نيمامإلا نع ةياور نالطبلا مدع يكحو

 (دمحأ هاور (حنحتت د يلصي وهو هيلع تلخد اذِإف ںاهتلاو ليلا نالخدم هللا لوسر نم يل

 0 م

 هتالص متأ يأ ديري :ىلص (؟) . ٥۳۷( / ۳۳) مقر هحيحص يف (۲) )١٠١١(. مقر ثيدحلا :رظنا )١(

 . فيعض دانسإب (۳۷۰۸) مقر ننسلا يفو )١ / 8١(2 دنسملا يف ()
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 .ةالصلا يف حنحنتي هللا دبع ابأ تيأر :انهم لاقو «فوسكلا ةالص يف إب 0 جو خفن دقو

 عومجم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ «ةالصلا يفانت الو ءامالك تسيل ءايشألا ذهو

 لدت يتلا تاملكلا كانهف اسقا ةن ةثالث ىلإ مسقني ثحبملا اذه نأ 515-511(1 / ۲۲) ىواتف

 لثم اهريغ يف ىنعم ىلع لدت تاملك كانهو كلذ ريغو (مفاو (دي) لثم اهيف ىنعم ىلع

 . اهليبسب وه امو «ىفا»و «نم» و «نع)»

 اذه داسفإ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو «عضولاب ىنعم ىلع نالدي مالكلا نم ناعوتلا ناذهو

 عبطلاب ىنعم هل ام وهف مالكلا يف يناثلا مسقلا امأ «يعرش رذع هل نكي مل نإ ةالصلل مسقلا

 اهب انبطاخ ياك ةغللا يف مالك سيل هنأل ؛ةالصلا لطبي ال هنأ رهظألاو نينألاو ءاكبلاو هوأتلاك

 اذإ تنك» :لاق هيلز يلع ثيدح نم درو دقف ةحنحنلا وهو ثلاثلا مسقلا امأ ي هللا لوسر

 «لاطبإلا امهادحإ هيف ناتياور دمحأ مامإلا نع لقنو «يل حنحنت يلصي وهو هيلع تلخد

 . لاحب لاطبإلا مدع نيدلا يقت خيشلا رايتخاو

 اذإ ةهقهقلاب لطبت ةالصلا نأ رهظألاو :!إ(577 / 0إ «تارايتخالا » يف مالسإلا خيش لاق

 . ةالصلا يف بجاولا عوشخلا يفانت ةيلاع تاوصأ اهيف ناك

 اهنوكل ال كلذل تلطبأف ؛ةالصلا نم دوصقملا ضقاني ام بعالتلاو فافختسالا نم اهيفو

 . ةالصلا دسفي كحضلا نأ ىلع اوعمجأ : رذنملا نبا لاق . اًمالك

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . هيلإ ةجاحلا ردقب اًحابم مالسإلا لوأ ةالصلا يف مالكلا ناك ١-

 نم ۲۳۸ :ةرقبلا] «نيتناق هلل اوموقو» :ىلاعت هلوق لوزن دعب ةالصلا يف مالكلا ميرحت ١-

 . مرحم اهيف مالكلا نأو ةالص يف هنأ ملعي يذلا وهو يدماعلا

 . داسفلا يضتقي يهنلا نأل ؛ةالصلل دسفم - هتمرح عم - مالكلا نأ -۳

 هاضتقمب اولمعو ةباحصلا همهف امك توكسلا هب دارم ةيآلا هذه يف روكذملا تونقلا نأ -4

 م يبنلا نمز يف

 ةدابعلا هذه يف هللا ىلع لابقإلا بلط وه مالكلا هلجأ نم مرح يذلا ىنعملا نأ -ه

 . يماسلا ىنعملا اذه ىلع صرحيلَف هتاجانمب ذذلتلاو

 خوسنملاو خسانلا نيب عمج يذلا ثيدحلا اذه لثم يف خسنلا ةحارص -5
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 رح ا ةدش نم رهظلا ىف داربالا باب -؟ ٠
 ب ةئالا دعب عساتلا ثيدح ا ده

 داتا اذإ» :َلاق مر هللا لوس نع ع ةريره يبآو مع نب هلل دبع ْنَعأ ]٠١9
 )C(O »)٥۳۳ مقر يراخبلا] . منهج حْبَف نمرحلا ة ةدش ناق قتالصلا نع اودا رحلا

 OD مقر ملسمو «(۳۹)

 :تيدحلا بيرغ

 لخد نمل (مهتأ)و («ًدجن ) لخد نمل «دجنأ » ك دربلا تقو يف لخد (دربأ) :لاقي :اودربأ

 . 1356 / )١ برعلا ناسلإ . ةماهت

 سنجلل انه :(نماو « !(757” / )٠١ برعلا ناسلإ اهنايلغو اهرح راشتنا : منهج حيف نم

 . منهج حيف سنج نم :يأ ضيعبتلل ال

 ريرخ عمسي نأ دارأ نم» ديج دانسإب هش ةشئاع نع “يور ام لثم وهو : يملا لاق

 . رثوكلا ريرخ لثم عمسي نأ دارأ نم :يأ (هينذأ يف هيعبصإ لعجيلف «رثوكلا

 دقو ءاهيف لخدي نأ يلصملل بدن اذل ؛ اهيف بلقلا راضحإو عوشخلا اهل ةالصلا حور

 . اهيف راضحتسالا ىلع ةنيعملا لئاسولا لمعو ءاهنع ةلغاشلا لامعألا نم غرف

 هلغشي الئل ؛دربلا تقو ىلإ رحلا دادتشا دنع رهظلا ةالص رخؤي نأ عراشلا لضف كلذلو

 يف اهنودؤي نوجرخي نيذلا قح يف ريسيتلاو ليهستلا نم كلذ يف ام عم عوشخلا نع مغلاو رحلا

 . سمشلا جهو تحت دجاسملا

 ًصصخم ثيدحلا اذه راصو ءاهتقو لوأ نع ةالصلا هذه ريخأت عرش ؟ ةليلجلا يناعملا هذهل

 . تقولا لوأ لضف يف ةدراولا ثيداحألل

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 لاق «ةرارحلا رسكنتو «تقولا دربي نأ ىلإ رحلا ةدش يف رهظلا ةالص ريخأت بابحتسا ١-

 يفو ؛ةشئاعو حيجن يبأ نبا نيب عطقنم اذهو :ريثك نبا لاقو « ٠۰۰ -00١( / ۸) هريسفت يف ريثك نبا هجرخأ )١(

 .؟ملعأ هللاو «هسفن هعمسي هنأ ال كلذ ريظن عمسي هنأ اذه ىنعمو “اهنع لجر نع :تاياورلا ضعب

 )٠٥ / ج٣۰ / -Y). يربطلل “نايبلا عماج) :رظناو
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 لالدتسالا يف برقألا نأ يناعنصلا نيبيو «ديدحت ةعيرشلا يف داربإلل سيل : ءاملعلا

 رفس يف انك» :لاق هم رذ يبأ ثيدح نم 2)ناخيشلا هجرخأ ام اهرادقم نايب ىلع

 لاقف « نذؤي نأ دارأ مث «؟دربأ » :لاقف ءرهظلل نذؤي نأ نذؤملا دارأف مسا يبنلا عم

 ءيفلا روهظ هنأو «داربإلا ردق ىلإ دشري وهف «لولتلا ءيف انيأر ىتح «؟دربأ » :هل

 .اهوحنو ناردجلل

 . قلقلا نع هل دعبأو «هبلقل رضحأ نوكيل ؛يلصملا ةحار بلط وه كلذ يف ةمكحلا نأ -

 دالبلا امأو .ريخأتلا ةليضف تدجو دلب يف رحلا دجو ىتمف ؛هتلع عم رودي مكحلا نإ -

 . اهيف ةالصلا ريخأت بحتسي ال ةلعلا هذه اهدقفلف ةدرابلا

 يدؤي نم قح يف ماع مكحلا نأ ريخأتلا اذه يف ةمكحلا نم موهفملاو « ثيدحلا رهاظ -5

 لوصح يف نوكرتشي مهنأل ؛تيبلا يف ادرفنم اهيدؤي نمو «دجسملا يف ةعامج ةالصلا

 . رحلا نم قلقلا

 . اهيف هلمو اهنع لغاش لك نع اًديعب ةالصلا يدؤي نأ يلصملل عرشي هنأ ٠-

 ْ :ةدئاف *
 :ثيدحلا اذه ىلع هل مالك دنع «يدعس نب رصان نب نمحرلا دبع» انخيش لاق

 يف امك دربلاو رحلا بابسأ نم اهلك اهنإف ةسوسحملا بابسألا نيبو اذه نيب ةافانم الو

 تبثيو اهب نمؤيو «عراشلا اهركذ يتلا ةيبيغلا بابسألا تبثي نأ ناسنإلل يغبنيف ؛ هريغو فوسكلا

 . أطخأ دقف امهدحأ بذك نمف « ةسوسحملا ةدهاشملا بابسألا

2000 

 ER ل سو

 دق رَخلا ةدش يف مك تي هللا لوسر عم يص انك :لاق هش ا كلام نب سَنأ نعإ |١

mn(1508) مقر يراخبلا] . ) 

Tas 

 ام ضرألا ةرارحو رحلا مايأ نم رهظلا ةالص هباحصأب يلصي نأ مشا يبنلا ةداع تناك

 )١( مقر ملسمو «(1۲۹) مقر هحيحص يف يراخبلا )185/ 315( .
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 اوطسب ضرألا يف مههابج اونكمي نأ اوعيطتسي مل اذإ مهنأ ىلع نيلصملا لمحي امم ؛ةيقاب لازت

 . ضرألا رَح مهيقتل ءاهيلع اودجسف «مهبايث
 :تيدحلا نم ذخويام د:

 ةرارح راسكنا دعب وه «رحلا مايأ يف رهظلا هباحصأب ياب يبنلا ةالص تقو نأ ١-

 . ضرألا يف اهراثآ ءاقبو سمشلا

 ,كوشو «دربو ءرح نم هيلإ ةجاحلا دنع هريغو بوث نم لئاح ىلع دوجسلا زاوج -؟

 . كلذ وحنو

 ةداجسلاك يلصملا نع ًالصفنم ناك نإ :لئاحلا ىلع دوجسلا يف لصف ءاملعلا ضعبو ¥

 عم الإ هركيف هبوث فرطك هب ًالصتم ناك نإو «ةهارك الب «ةجاح الب ولو اهوحنو

 . ةجاحلا

 ليق ام نسحأو ءامهنيب قيفوتلا ءاملعلا لواح اذلو ؛ضراعتلا نيمدقتملا نيثيدحلا نيذه رهاظ

 : ب سنأ ثيدح يف امك داربإلا رحلا ةدش يف لضفألا نأ روهمجلا هيلإ بهذ ام كلذ يف

 اريك رحلا ةدش يف رخأتي اهدرب نأل ؛ةيقاب ضرألا ةرارح نكلو «ةالصلاب نودِربي اوناك مهنأ

 نأ دارملا لب ءضرألا دربت نأ بولطملا داربإلاب دارملا سيلو . لئاح ىلع دوجسلا ىلإ نوجاتحيف
 . ماسجألا دربتو سمشلا ةرارح ةّدح رسكنت



 ٥ ريشللل cee ان جن اج اج جه جه ۱۹۸ مجرب 0

 اهليجعتو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب - ١

 س ةئام ا دعب رشع يداح لا ثيدح ا
 اذ الصيف الص يست نم : مرا هللا لوسر لاق : لاق هن 2 كلام نب ست نع

 e (يركذل ةالّصلا مقأو» :ىَلاَعت ِهلَق التو كلذ ًالإ اَهَل ةَراَمَك ال ءاَمَرَكَذ

 اإ اهيَلصي نأ هرافكف اهنع مان وأ الص يس نَم» :«ملسما لو !(384) مقر ملسمو (0۹۷)

 . )OA / 8١65} مقر ملسمإ (اهركذ

 اهريخأت زوجي ال امك «هلبق ةالصلا ميدقت زوجي ال «هرخآو هلوأ يف ددحم تقو اهل ةالصلا

 .هرذعل مثإلا هنع طقس دقف ؛اهتقو جرخ ىتح اهيسن وأ ةالصلا نع مان اذإف . دماعلا قح يف هنع

 «ريخأتلا نم اهل عقو ام ةرافك نإف اهريخأت زوجي الو ءاهل هركذ دنع اهئاضق ىلإ ردابي نأ هيلعو

 هذه سرا يبنلا ةوالتف . ١6[ :هلإ (يركذل ةالصلا مقأو» : ىلاعت لاق اذلو اهئاضق يف ةردابملا

 . "اهركذت دنع ةالصلا ماقت نأ اهانعم نم دارملا نأ ديفي مكحلا اذه ركذ دنع ةيآلا

 :ءاملعلا فالتخا +

 ؟اهريخأت زوجي وأ ؟ اهركذ دنع اهلعف ىلإ ةردابملا بجت له : ءاملعلا فلتخا

 ‹«كلامو «ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا مهنمو ةردابلا بوجو ىلإ :ءاملعلا نم روهمجلا بهذف

 لدتساو . اهريخأت زوجيو روفلا ىلع اهئاضق بابحتسا ىلإ يعفاشلا بهذو . مهعابتأو «دمحأو

 ؛مهرمأ لب هيف اومان يذلا ناكملا يف اهولصي مل هباحصأو وه مان نيح ميا هنأب يعفاشلا

 يف اولصل روفلا ىلع اًبجاو ءاضقلا ناك ولو «هيف اولصف ءرخآ ناكم ىلإ مهلحاور اوداتقاف

 . ركذلا ىلع ةالصلا بتر ثيح ؛بابلا ثيدحب روهمجلا جتحاو . مهناكم

 ضارغألا ضعبل ًاليلق ريخأتلا مدع ةيروفلا ىنعم سيل هنأب يعفاشلا لالدتسا نع اوباجأو

 . كلذ وحنو اهريثكت وأ «ةعامجلا راظتنال ريسيلا ريخأتلا زوجي هنإف ؛اهيكزتو ةالصلا لمكت يتلا

 دنفو «(44- 57” ص) «ةالصلا ) باتك يف هللا همحر (ميقلا نبا اذه يف لاطأ دقو اذه

 . ريخأتلا زاوجب لئاقلا يأرلا

 . ؟ال وأ اهيضقي له :اهتقو جرخ ىتح اًدمع اهكرات يف اوفلتخاو

 )١( لاحلا هذه ركذ دعب ةيآلا ةوالت ةبسانم هجو اذهو .
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 لاطأ دقف 255 -57ص) «الصلا » باتك يف (ميقلا نبا) مالك نم عوضوملا اذه صخلأسو

 : هيف مالكلا

 جرخ ىتح رذع ريغل اهرخأ نم قحلي يذلا ميظعلا مثإلا لوصح ىلع ءاملعلا قفتا دق

 هللا وفعي نأ الإ ةبوقعلا هقاقحتسا عم هيلع ءاضقلا بوجو ىلإ ةعبرألا ةمئألا بهذ نكلو . اهتقو
 الف ؛رذع ريغ نم اهتقو نع ةالصلا ريخأت دمعت نم» :فلخلاو فلسلا نم ةفئاط تلاقو . هنع

 رافغتسالا نم رثكيف احوصن ةبوت بوتي نأ هيلعو هنم لبقي الو . (ادبأ اهئاضق ىلإ هل ليبس

 . تاولصلا لفاونو

 ناروذعم امهو مئانلاو يسانلا ىلع اّبجاو ءاضقلا ناك اذإ هنأب ءاضقلا وبجوم لدتسا

 . ىلوأ باب نم يصاعلا روذعملا ريغ ىلع هباجيإف

 مهنأ مولعمو هباحصأو وه قدنخلا موي برغملا دعب رصعلا ىلص يي يبنلا نإف اًضيأو

 . اًعيمج مهنم لصح ام ؛مهضعب نم وهسلا لصح ولو نيهاس الو نيمئان ريغ اوناك

 .ربلا دبع نب رمع وبأ ءاضقلا بوجول رصتناو

 دقو (ميقلا نبا)و «(ةيميت نبا» مالسإلا خيشو قيرهاظلا :ءاضقلا مدع ىلإ نيبهاذلا نمو

 . نيفلاخملا ججح درو ةلدألا قوس يف (44 -47ص ) الصلا» باتك يف لاطأ

 يسانلاو مئانلا ىلع ءاضقلا بوجو هقوطنم نإف ؛ثيدحلا اذه نم موهفملا ةلدألا كلت نمو

 :نيمسق ىلع عرشلا رماوأ نأو امهريغ ىلع بجي ال هنأ هموهفمو

 . ةفرع مويو قةعمجلاك :ةتقؤمو - . ةقلطم -إ

 .رذع الب اهتقو نع ةرخؤملا ةالصلا :اهنمو اهتاقوأ ىف الإ لبقت ال هتادابعلا هذه لثمف

 ا توقت نأ ردك ويفملا نهم ردا رو كك .كلرقو
 نم لقأ وأ ةعكر كردأ ءاوس گردم ناكل ةًقلطم برغملا دعب اهلعف ناك ولو علا

 يف اهلعف ىلع صرح كلذ لك هلاتقلا ةدش يف ةالصلاب اورمأ نولتاقملاو نيش كردي مل مأ ةعكر

 عم اهب مايقلا نكمي ال يتلا لهناكرأو اهطورشب اهودؤيل ههورخأل ةصخر كانه ناك ولو لهتقو
 . اهيف طرتشي امو قالصلل بجي ام عيمج ىلع تقولا ميدقت ىلع لد ام هلاتقلا مايق

 هلو ةريره يبأ ثيدح نم (۸ )1١6/ مقر هحيحص يف ملسمو 40/0) مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 . اًعوفرم



 ماالعلا ريسيت ®®DDDDODDDDDDDDDOOO ةا ته

 ءنيروذعملا نم فخأ هنأل سيلف «تقولا دعب اهريخأت يف طرفملا نم اهئاضق لوبق مدع امأو

 . هيلع اًظيلغتو هل ةبوقع نم لبقت مل امنإو «ةمئال مهيلع سيل نيروذعملا نإف

 . هيلإ عجريلق كلذ ءاصقتسا دارأ نمف ءاهيف لوقلا - هللا همحر - طسب دقو

 ةالصلا كراتو) : «تارايتخالا 7 يف لاق دقف ؛عوضوملا يف 2 مالسإلا خيش مالك امأو

 يبأك فلسلا نم ةفئاط لوق وهو عوطتلا نم رثكي لب هنم حصت الو ههءاضق هل عرشي ال دمع

 دقو هقفاوي لب اذه فلاخي ام ةلدألا يف سيلو «هعابتأو دوادو ؛يعفاشلا بحاص نمحرلا دبع

 . 7 «ةيدنلا ةضورلا هباتك يف نسح قيدص خيشلا لوقلا اذه ىلإ لام

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةلأسملا هذه يف هصيخلت تدرأ ام اذهو

 : ماكحألا نم تيدحلا نم ذخؤم ام د:

 . اهركذ دنع مئانلاو يسانلا ىلع ةالصلا ءاضق بوجو ١-

 . اهيف طيرفت اهركذت دعب اهريخأت نأل ؛اهلعف ىلإ ةردابلا بوجو ١-

 ماني نأب هكلذ يف طرفي مل ام مونو نايسن وحن نم رذعل اهرخأ نم ىلع مثإلا مدع -*
 اًببس هل ذختي الف تقولا يف هابتنالا مدع هسفن نم ملعي نأ وأ هتقولا لوخد دعب

 . اهتقو يف هظقوي

 نع ئزجي ال هنأ ةرافكلا هذه ىنعم امنإو هبكترا بنذ نع تسيل ةروكذملا ةرافكلاو

 . اهب نايتإلا نم دب الف كلذ وحنو قتعو ماعطإ نم اهريغ لعف اهكرت

 )١(»الفتاوى (ىربكلا )۲ / ۲۸١(.

 )۳۰ / ۱( )۲ -  - ۳۳١(ىقيقحتب .
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 ضرتفم اب لفنتم ا “"ةمامإ زاوج باب ١-

 ها ا

 e ٍلّبِج نب داعم نأ: عشب هللا دبع نب رباج نع

 )٠ مقر يراخبلا| . ةالصلا كلت مهب لصيف هموق ىلإ عجري مت : ةرخآلا ًءاشعلا تت

 . 06 / ۱۸۱) مقر ملسمو

 :ىلامجألا عملا

 ذاعم ناكو. ةنيدملا جراخ يتو يراصنألا لبج نب ذاعم ةعامج « ةملس ينب لزانم تناك

 نأ دعب مث « مايا يبنلا عم ةالصلا دوهش ىلع صرحي ناكف « ريخلا يف ةبغرلا ديدش هان

 هقحب ةلفان نوكتف ةالصلا كلت مهب يلصيف هموق ىلإ جرخي « يع يبنلا فلخ ةضيرفلا يدؤي

 . هيلع هرقيف ما يبنلا ملعب كلذ ناكو هموق قحب ةضيرف

 :ءاملعلا فالتخا ع

 TS بهذف: ضرتفملاب لفنحلا ةمامإ ةحص يف فلتخا

 امنا: ها ةلوقي نتجت هاها كأ ةراتغاو ديجا مامزلا نع نوهشملا ردو : كد طيف

 ا

 اهنأ : دمحأ مامإلا نع ةيوق ةياور وهو« روث وبأو« يعفاشلاو « “ ”يعازوألاو « ءاطع بهذو

 يلصي ناك هنإف ءانعم يذلا ذاعم ثيدحب نيلدتسم ( ةيميت نبا مالسإلا خيش اهراتخاو « حصت

 . مهب يلصيف هموق ىلإ جرخي مث« هدجسم يف مك يبنلا فلخ ةضيرفلا
 . ةريثك هوجول ةريخألا نوكت نأ دب الف؛ لفن هيتالص ىدحإ نأ مولعملا نمو

SSا  

 هموق عم هتالصو « ةلفانلا يه هدجسم يفو يع يبنلا عم هتالص لعجي ناك ام هنأ: اهنمو

 . ةضيرفلا يه مهدجسم يف

 ججح ضحدو لوقلا اذه رصن يف -۲۳٠([ ۲۲۹ / ؛) يلحملا يفإ“ مزح نبا لاطأ دقو

 . ديزم نم هيلع سيل اب لوألا يأرلا باحصأ

 )١( حتفلا : رظنا (۲) . حراش: يعضو نم ةمجرتلا هذه ۲ / 196 -195( .
 )( مقر ثيدحلا: رظنا )۷۳( . )٤( حتفلا : رظنا ۲۲ / ۱۹۵ -۱۹٩( .
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 نم ةفئاطب ىلص : يع يبنلا نأ : لفنتلا فلخ ضرتتملا ةالص يححصم ةلدأ نمو

 وبأ هاور (ملس مث نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب ىلص مث «ملس مث نيتعكر فوخلا ةالص يف هباحصأ

 . لفنتم ةيناثلا هتالص يف وهو «؟ا)دواد

 يف هب يدتقي الأ «ثيدحلا يف اهنع يهنملا ةفلاخملا نأل ؟مامإلل ةفلاخم اذه يف سيلو

 اوربكف ربك اذإف» :لاق (هب متؤيل مامإلا لعج امنإ) :لاق نأ دعب هنإف ههضفخو هعفرو هتالقنت

 . خلإ .. اربكي ىتح اوربكت الو

 .هللا همحر يدعس نب رصان نب نمحرلا دبع انخيش لوقلا اذهل نيديؤملا نمو

 :تيدحلا نم دخوب ام ×

 ٠ اهنع ىهنملا ةفلاخملا نم سيل هنأو «ضرتفملاب لفنتملا ةمامإ زاوج - ١

 ٠ ىلوألا قيرطب لفنتملاب ضرتفملا ةمامإ زاوج -
 ريغ مؤيف اًئراق نوكي نأب ةحلصم كانه ناك اذإ اميس ال «ةبوتكملا ةالصلا ةداعإ زاوج -

 لمكت مهعم هتالصف ؛ ةعامج دجيف اًدرفنم ىلص نأ دعب دجسملا لخدي وأ «ئراق

 ٠ هدحو ىلوألا هتالص صقن
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 )١( مقر ننسلا يف )١744( حيحص ثيدح وهو هلي ةركب يبأ ثيدح نم ٠



 as (r) ةفممعم مص همم مصمم li ةدمغ قرش
 الصلا يف نيقتاعلا دحأ رتس مكح باب -۴۳

 س ةئام ا دعب رشع ثلاثلا ثيدح ا
 بولا مكدحأ لصي ال» : می هللا لوسر لاق :لاق ها ةريره أ 11

 . [(015) مقر ملسمو «(۳۹) مقر يراخبلا| ( ا هقتاع ىلع سيل دحاولا

 :ىلامجإلا ىضعملا #

 اوذخ مدآ ينب ايل :ىلاعت لاق دقف « ةئيه نسحأ ىلع نوكي نأ يلصملا نم بولطملا
 ۳١ نرمال © داجسُم لك دنع مکتیز

 وأ امهرتسي ام دوجو عم نافوشكم هاقتاعو 5 يلصملا ثح ميا يبنلا نإف اذلو

 . هیجانی هللا يدي نيب فقاو وهو لاجل ا هذه يف ةالصلا نع ىهنو «هب امهدحأ

 :ءاملعلا فالتخا دع

 عم «ةالصلا يف نيقتاعلا دحأ رتس بوجو ىلإ ؛هنع روهشملا يف (دمحأ » مامإلا بهذ

 نود ضرفلاب كلذ صخ هباحصأ ضعبو . انعم يذلا ثيدحلا اذه رهاظب اًدخأ ةرتسلا بوجو

 مهنمو - روهمجلا بهذو . هتالص حصت مل امهدحأ وأ هيقتاعل ةرتس الب ىلص نإف «ةلفانلا

 يف امب نيلدتسم ؟ميرحتلل سيل ثيدحلا يف يهنلا نأو «بابحتسالا ىلإ - ةثالثلا ةمئألا

 . ةهاركلاو هيزنتلا ىلع يهتلا اولمحو ءادب زراف اًقيض ناك نإو» : هلن رباج نع 2١7 نيحيحصلا

 :ماكحألا +

 قحل قتاعلا رتس :"ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «قتاعلا رتس نودب ةالصلا نع يهنلا ١-

 ةالصلا يف يلصملا رتسي دقف ذئنيحو ؛ةالصلا جراخ هيبكنم فشك هل زوجيف ؛ةالصلا

 . ةالصلا ريغ يف هؤادبإ زوجي ام

 . ةرتسلا دوجو عم ةالصلا يف امهدحأ وأ امهرتس بابحتسا -؟

 . ةنسح ةئيه ىلع يلصملا نوك بابحتسا -

 )١( مقر يراخبلا هجرخأ )۳١١(« «یواتفلا عومجمل يف (۲) . (۳۰۱۰) مقر ملسمو )۲۲ / ١١5(.
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 امهوحنو لصبلاو موغلا يف ءاج ام باب -7 4
 5 0 كيد ع

 انلزتعيلف الصب وأ اموت لكأ نما ١ :َلاَق هيَ يبتلا نع هيت هللا دبع نب رباج نع[

 اخير ال دج لوب نم تارق هيف رق أو 0 اًندجسَم لرّتعَيل وأ -

 و هد ع 2
 هرک هآر امف - هعم ناک هباحصأ ضعب ىلإ ااه وي رقلا :لاَق لوقبلا نم اهي اَمب ريح أسف

 .014(1 / ۷۳) مقر ملسمو :((850) مقر يراخبلا] . «يجاتت ال نم يجانأ يّنإَف ؛لك١ لاق اهلكأ

 . هيف خبطي يذلا ءاعولا وه :ردق

 . ءارضخلا ةلقبلا يهو (ةرضخ» هتدحاو :تآرضَح

 .سراف نبا نع «ضرألا هب ترضخأ تابن لك وهو «لقب عمج :لوقبلا

 «نينثا نيب رسلا :ىوجنلا : 8017(1 / ) ةغللا لمجم ىفإ يوغللا سراف نبا لاق :ىجانأ

 . كلذب هبر هصاصتخاو «هبر عم هتاجانم تت كلذب ديريو «يتاجانمب ا :هتيجانو

20 
 اه ئالا ا دعب رشع سماخ ا ثيدح ا س

 الف ثاركلا وأ موثلا وأ لصَبلا لكأ نم :لاق يا يبتلا نأ : ف رباج نع )١16
 ص امج #1 لیفان ا

 مقر ملسمإ (مدآ ونبلا : ةىو يفو «(نآسْإلا هب یذَأي امم ید ةكئالملا آف اندجسم نبرقي

(o6 /۷4( . 

 :ىلامجإلا ضعملا +

 يف هتالص ءادأ ديري ناك اذإ اميس ال ءاهبيطأو ةحئار نسحأ ىلع يلصملا نوكي نأ بولطملا

 . ةماعلا عماجملا

 يف هتالص يدؤيو نيملسملا دجاسم بنجتي نأ نيئين الصب وأ اًموث لكأ نم مشيا يبنلا رمأ اذلو
 . نوبرقملا ةكئالملاو نولصملا اهنم ىذأتي ينلا «ةهيركلا ةحئارلا هنع بهذت ىتح هتيب

 برقت نأ رمأ ؟ة ةهيرك اًحير اهل دجوف لوقبو تاورضخ نم ردقب 0 يبنلا ىلإ ءيج الو

 يف ددرتف ةمرحم اهنأ نظ اهل مسرع هتهارك رضاحلا ىأر املف «هباحصأ نم هدنع رضح نم ىلإ

 . اهتمرح لجأل اههركي مل هنأو «ةمرحمب تسيل اهنأ يع هربخأف ؛اهلكأ
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 اهيلإ لصي ال ةاجانمو «هبر عم لاصتا هل مسيء هنأ اهلكأ نم هل عناملا نأ هربخأو لكألاب هرمأو

 . العو لج هبر نم برقلا ىدل «لاح نسحأ ىلع نوكي نأ بجيف ,دحأ

 :نيثيدحلا نم ماكحألا د:

 . اًنارك وأ ًالصب وأ اًموث لكأ نمل دجاسملا نايتإ نع يهنلا ١-

 غبتلا ةحئارك « نولصملا وأ ةكئالملا اهنم ىذأتت ةهيرك ةحئار يذ لك ءايشألا هذهب قحلي -؟

 نأو ءدجسملا ىلإ هباهذ دنع هاطاعتي الأ هب يلتبا نم ىلعف ,نونخدملا هاطاعتي يذلا

 ا هار مقر ي هوقو اا

 يف ةعامجلا هتوفت الئل ؛دجسملا يف ةالصلا روضح هيلع نمل ءايشألا هذه لكأ ةهارك -۳

 .مرحيف «روضحلا طاقسإ ىلع ةليح اهلكأي مل ام دجسملا
 . نولصملاو ةكئالملا اهب ىذأتي الأ ,دجاسملا نايتإ نع يهنلا ةمكح ٤-

 ٠ حيحص اهب قاحلإلاف ءاهيلع صوصنم ةليسو هذهو «ةليسو لكب ءاذيإلا نع يهنلا -ه

 هعانتماف ءاهلكأب متو يبنلا رمأ ليلدب هيرحتل سيل هوحنو موثلا لكأ نع عانتمالا نأ -5

 . ميرحتلا ىلع لدي ال اهلكأ نع

 :ةدئاف د

 .ةيافك ضرف ةعامجلا ةالص نأب ءايشألا هذه لكأ ةحابإ ىلع ءاملعلا ضعب لدتسا دق

 روضح نم ةعناملا ءايشألا هذه بانتجا بجول ؛نيع ضرف تناك ول اهنأ ةلالدلا هجوو

 . دجسملا يف ةعامجلا

 سأب ال بجاو طوقس اهيلع بترتي يتلا .تاحابملا لعف نأل ؛مهلالدتسال هجو ال هنأ قحلاو

 راهن يف رطفلا حيبي هنإف ,ناضمر يف حابملا رفسلاك .بجاولا كلذ طاقسإل ةليح ذختي مل ام ءاهب

 . راطفإلا ىلإ هب لصوتيل رفاسي مل هنأ ماد ام كلذ يف جرح الو ,ناضمر
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 دهشتلا باب اه

 س ةئام لا دعب رشع سداسلا ثيدح ا ©

 00 دهن تت هللا لوسر يمل لاَ كلف دوعسم نب كا مالا

 كّيلع مالسلا :تابيطلاو تا ولصلاو هلل تايحتلا» : نآ آرقلا نم 07 وسلا ل امك - هيف

 هش عو اتيلع 0 ر رو ال نأ ا نيحلاصلا هللا دابع مالسلا تاك 4 هد دلا ا 1
 هل مشا ىف تت ع 0

 .5:.5(1) مقر ملسمو «۸۴۱) مقر E الراو 57 اا نأ u للا

 سس ى ربو تس م

 لك ىلع متملس دق كلذ متع اذإ مكنإق» E ةالصلل مكدحأ دعق اذإ : ظفل يفو
 رص را

 مقر يراخبلا] ' اءاش ام لالا نم ريختيل مئ» فو . «ضرألاو ءامسلا يف حلاص هلل دّبع

(YF) OYY))٤۰۲([ مقر ملسمو  . 

 :ىلامجإلا ىضعملا +:

 ةالصلا سولج يف لاقي يذلا دهشتلا هملع ميا ىبنلا نأ هات دوعسم نب هللا دبع ركذي

 ع هنأو «ةيئانثلا ةالصلا ىف ريخألا سولحلا ىفو هةيثالثلاو «ةيعابرلا ةالصلا ىف ريخألاو لوألا

 ؛نآرقلا روس ىدحإك ؛ًئيقلتو ًاريركت هايإ و «هدی يف هدي لعجف «هایإ هميلعتب ا

 ميظعتلا «ىلاعت هللا ميظعتب تأدتبا دقف ؟ OSE تاديجمتلا هذه ةيمهأل كلذو

 دعبو «فاصوألاو لامعألاو لاوقألا نم تابيطلاو تادابعلا رئاسو تاولصلل قحتسملا هنأو «قلطملا

 هل هللا لأسو «تافآلاو صئاقنلا نم ةمالسلاب مَع ىبنلل ءاعدلاب ىت ىلاعت هللا ىلع ىنثأ نأ

 مع مث N N E روسنا امزح يق OE «ريخلاو ةمحرلا

 نيقباسلا ضرألاو ءامسلا لهأ ةكئالملاو نجلاو سنإلا نم مهلك نيحلاصلا هللا دابع هئاعدب

 . مجيء هملك عماوج نم اذهف «نيقحاللاو

 :ناتفص هل م ادمحم ناو هللا لإ قيد وعم ال ةنآب ةمزاخخلا ةداهشلا دهش مث

 ٠ ةيدوبعلا ةفصب فصتم هنأ :امهادحإ

 . ءافجلاو EEE «فيرشتو ميركت ةفص نيتفصلا الكو «ةلاسرلا ةفص :ةيناثلاو

 :ةدئاف د

 هقاس يذلا هون دوعسم نبا دهشت ءاهعمجأو اهلضفأ نكلو «ةددعتم تافص دهشتلل د

 . ةفينح وبأو دمحأ مامإلا هراتخا دقو «فنصملا
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 لاقو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ دنع لمعلا هيلع : يذمرتلا مامإلا لاقو

 الو ءاّقيرط نيرشعو فين نم يور دوعسم نبا ثيدح وه دهشتلا يف ثيدح حصأ :"رازبلا

 ديناسألا ةرثكب ًرفاضت دشأ الو «ًالاجر رهشأ الو ديناسأ حصأ الو هنم تبثأ دهشتلا يف ملعي

 كلذب مزج نممو «كلذ يف ثيدحلا لهأ نيب فالج ال : رجح نبا ظفاحلا لاقو

 يف اوفلتخي مل تاقثلا نم هنع ةاورلا نإف «هريغ نود هيلع قفتم هنأ هتاحجرم نمو «يوغبلا

 . ھا. هريغ فالخب هظافلأ

 ثيدح يف طسوألا دهشتلا ىلع مالكلا مدقت «ءاملعلا نيب فالخ نيدهشتلا بوجو يفو

 . (60) مقر شف ةشئاع

 :ةينات ةدئاف د:

 عيمج قحب لخأ اهكرت نإو هللا قح نم دابعلل اًقمح ةالصلا يف نإ :يكبسلا لاق

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا» : ميم هلوقل ؛ةمايقلا موي ىلإ ءيجي نمو ىضم نم نينمؤملا

 . (نيحلاصلا

 . 07109 / ۲) 'حتفلا" يف رجح نبا هركذ (۲) ٠ (۸۲ / 5) ؟ننسلا" يف )١(

 - (18 /۳) ؟ةنسلا حرشلا يف ٠ )٤( 0716 / ؟) حتفلا يف (6)

 ۳١۷( ٠ / ؟) ؟حتفلا" يف ظفاحلا هركذ (5)



 ٠١ هت ىبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك باب + ١-
sar 

 ن ملن یک ع 007 اقف ع ا 5 نإ :؟ ةيده كَل
 امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهلا :اولوق : ها لاق ؟كيَلع يلصُت فيكَ
 لآ یّلعو دمحم ىلع كراَبو . ذيج ديمح ك ميهارنإ لآ ىَلَعو ميهارنإ ىلع تيَلص

 يلا يروا اال ل اح

 !(405) مقر ملسمو
 :ىلامجالا ىشعملا #

 دحأ ةرجع نب بعكب مهئاملعو نيعباتلا لضافأ دحأ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع لباقت

 - قحلا وهو - هنوداهتي ام لضفأ ناكو ؟ ةيده كيلإ يدهأ الأ : بعك لاقف هن ةباحصلا

 . يعرشلا ملعلا لئاسم

 . ° يل اهدهأ «ىلب :لاقو « ةنيمثلا ةيدهلا هذهب نمحرلا دبع حرفف

 نكلو «كيلع ملسن فيك انتملع هللا لوسر اي : انلقف « مع يبنلا انيلع جرخ : بعك لاقف
 هللا نم بلطلا : اهانعم يتلاو ةبولطملا ةالصلا ةفص مهل ركذو ءاولوقف : لاقف ؟ كيلع يلصن فيك

 ةالصلا هذه نوكت نأو « هنيد ىلع هعابتأ مهو « هلآ ىلعو مبيع دمحم هيبن ىلع يلصي نأ ىلاعت

 نوحلاصلاو ءايبنألا مه نيذلا « ميهاربإ لآو ميهاربإ ءايبنألا يبأ ىلع ةالصلاك اهترثكو اهتكرب يف

 . مالسلا هيلع ميهاربإ لآل تلصح يتلا ةكربلاك هلآو مكنَيَ دمحمل ريخلا يف ديزي نأو «هدعب نم

 . لاونلا عساو « ءاطعلا بيرق وهف ؟ هتافص هذه نمو « دجملا بحاص «دماحملا ريثك هللا نإف

 ؛ءاملعلا فالتخا د:

 ريخألا دهشتلا يف ميا يبنلا ىلع ةالصلا بوجو ىلإ : دمحأو يعفاشلا : نامامإلا بهذ

 يلصن فيك : هولأس نيح ا هلوقب نيلدتسم «ةالصلا حصت مل تكرت ولو «ةالصلا نم

 : ثيدحلا «دمحم ىلع لص مهللا» : اولوق : لاق ؟ كيلع

 )١( ها انأ هتعضو امن ةمجرتلا هذه ٠ حراشلا .

 ) )۲تيدهأو تيده : لاقي هنأل ؛ اهحتفو ةزمهلا مض زوجي ٠

 اا حم ىف ارس نحر دبع ن بارما ا



 ولصن فيكا : "امهيحيحص يف "متاح وبأو ٠ مكاحلا هجرحأ ام كلذ نم حرصأو

 تيدا تدا ى كلغ

 نيم اهنأ ىلإ ا ا و ی

 . (كتالص تيضق دقف ءاذه تلعف اذإ) : - دهشتلا قاس نأ دعب - مشيا هلوقل

 : ماكحألا ×

 ١- ةالص : ةيلاعلا وبأ لاق ؛ ةالصلا يف ريخألا دهشتلا ىف ساع ىبنلا ىلع ةالصلا بوجو '

  Edهنو ١

 الإ ميظعلا نيدلا اذه انلضي مل هنأل ؛ هيلع يلصنو وعدن نأ سي يبنلا قح نم نإ - ۲

 ٠ هيدي ىلع
 ٣ - هيلع ةالصلاو مالسلا هباحصأ ملع ميم هنأ .

 ٤ - ا ل هنأ ماعد هتاجرد عفرو يَ يبنلا ناش ولع بابسأ نم نإ |

 فحتلا لضفأ يهو «ةميق اح اهنولعجيو «ملعلا لئاسم نوداهتي اوناك فلسلا نإ - ه

 ياهلا

 ةمظعلل مزلتسم دمحلا نإف ؛هلك لامكلا عجري امهيلإ دجملاو دمحلا : ديجم ديمح - 5

 ةءاركألا ةفنش لغ لذي دمحلاو لالتلاو ملا تنفى لادا دلار دجال

 < ىلا هللا ءاهتمأ عجرم امهيلإ ناميركلا نافصولا ناذهف

 نمضتي (هلآو دمحم ىلع كراب) ف ءامهب ءاعدلا : كيربتلاو «ةدايزلاو ءامنلا : ةكربلا -

 ريخلا نم مالسلا مهيلع هلآو ميهاربإل هاطعأ دق ام يع هلوسر يطعي نأ هللا لاؤس

 . قلخلا لضفأ يَ ادمحم ىبنلا نأ «هيلع قفتملا نم

 )١( كردتسملا ىف )١ / 554( .

 5 رح نسح مف يف كلامو «(405 / )٦٥ مقر هجرخأو : تلق. نسح دانسإب (۷۱۱ مقر 0١# ۲٣۲ / ۱) هحيحص ىف (۲)
 مقر يذمرتلاو ء. ۰ 48-) مقر دواد وبأو ۰ (465) مقر نابح نباو 1Y) مقر )۱/ ١15-06

 . حيحص ثيدح وهو هت دوعسم نبا ثيدح نم (55- ٤٥ / ۳) يئاسنلاو «(۳۲۲۰)

 . نابح نباو ةميزخ نبا يأ (۳)

 ىنطقرادلاو )١9469(2 مقر نابح نباو )٩۹۷۰(« مقر دواد وبأ ةدايزلا هذهب ثيدحلا جرخأ دقف « ةجردم ةدايزلا هذه )2

 . هيلع اًقوقوم هن دوعسم نبا ثيدح نم ١75( / ؟) ىقهيبلاو ۲ مقر )١ / ٣۳
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 يف هب هقاحلإ هيبشتلا نم ضرغلا نأل ؟هب هبشملا نم ةبتر لقأ هبشملا نأ نايبلا ءاملع:دنغو

 ىلع هتالصك ةالص هلآو دمحم ىلع ىلصي نأ ىلاعت هللا نم بلطي فيكف «نييبنلا دنع ةفصلا

 . ؟هلآو ميهاربإ

 :مالسلا هيلع ميهاربإ لآ نأ اهنسحأو : ةبوجأ ةدعب ءاملعلا «لاكشإلا اذه نع ةباجإلا لواح

 ىبنلل بلطي هنأ ىنعملاف ٠ نيعمجأ مهيلعو ا دمحم انيبن مهنمو *هدعب نم ءايبنألا عيمج مه

 ٠ مالسلاو ةالصلا مهيلع ميهاربإ ندل نم ءايبنألا عيمجل يتلا ةالصلاك ةالص هلآو دي

 .ملعأ هللاو هدحو مايع يبنلل ةالصلا نم لضفأ نوكت اهلك اهنأ مولعملا نمو

 :ةدذات ةدئاف ×

 يف يتلا ثيداحألا :(451 / ۲۲) 7١2ىواتفلا عومجم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ثيداحألا رثكأ يف روهشملا لب ؟ميهاربإ لآو ميهاربإ" :ظفل لقن اميف الو اهيف دجأ مل حاحصلا
 يف ؟ميهاربإ لآو ميهاربإ) ظفل ىور دقو «ميهاربإ لآ" اهضعب يفو ؟ميهاربإ) ظفل قرطلاو
 ىلع تيلص امك" ؛تباث دانسإب دنسم ثيدح ةعاسلا ىلإ ىنغلبي ملو ؛يقهيبلا هاور ثيدح

 | ٠ ؟ميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تكراب امكو ميهاربإ

 حاحصلا ثيداحألا رثكأ نإ :لاقف (۴۲١ص) «ماهفألا ءالجل هباتك يف ميقلا نبا هعباتو

 هيلع ميهاربإ قح يف ءاج ام امأو “هلآ ركذو سي ىبنلا ركذ ىف ةحيرص اهلك لب «ناسحلاو

 ؛هلآ ركذ نود طقف هركذب وأ «ميهاربإ ركذ نود «طقف ميهاربإ لآ ركذب تءاج امنإف «هلآو مالسلا

 1 ٠ ها ٠ميهاربإ لآو ميهاربإ ظفل هيف حيحص ثيدح ئجي ملو

 اننإف «ةياردلاو ةياورلا ىف ةقثلا لحم امهنوكو ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا ردق ةلالجح عمو

 2 ثحبملا اذه ىف مهو هيف عقو لق ةوءرقم ةلوادتم ىهو امهبتك ىف هالاق ام نأ ىلإ ءارقلا هبنن

 2"! نيحيحصلا يف ءاج دق كيربتلا يفو «ةالصلا يف ميهاربإ لآو ميهاربإ نيب عمجلا نأ كلذو

 ٠ هددصب نحن يذلاو ماكحألا ةدمع فلؤم هقاس يذلا ةرجع نب بعك ثيدح كلذ نمو

 تدجو اهحبورشو تاهمألا ىف ك ىبلا ىلع لصلاة فيدال ضي دمر

 ٠ هتلق ام لثمب هبحاصو ةيميت نبا «نيخيشلا دقن دق - هللا همحر - ينابلألا نيدلا رصان خيشلا

 ١ةدلاثلا ةدئافلا +

 ىلع ةالصلا ةيفيك يف تدرو يتلا قرطلاو ثيداحألا ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ امل

 )١( ةيميت نبال ؟ىواتفلا عومجم" )418 / ۲۲( ٠ )۲( مقر ثيدحلا :رظنا )111( ٠
 ™) :غه8/5؟) /ىواتفلا عومجمل 7 604) “۰
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 ضعب يف كلس نم نيرخأتملا نم :هللا همحر لاق ةعونتملا اهتاياورو ةفلتخملا اهظافلأب مدي نبل

 ضعب اهيف كلس «ةعونتم ظافلأب اهلمعيو اهلوقي مسي يبنلا ناك يتلا راكذألاو ةيعدألا هذه

 . اهيف لاقي ام لضفأ كلذ ىأرو «كلذ بحتساو «ظافلألا كلت عمج نأب ةثدحم ةقيرط نيرخأتملا

 عيمجب حاتفتسالا لاقي نأو «ةروثأملا ظافلألا هذه عيمجب دهشتلا ركذي نأ ةقيرطلا هذه درطو

 لمع لب «مهتمئأ نم دحأ هبحتسي مل نيملسملا لمع فالخ هنأ عم اذهو «ةروثأملا ظافلألا

 ظافلأ عونتك ءاعدلاو ركذلا ظافلأ عونت نإف «لقعلا يف دساف عرشلا يف ةعدب وهف ؟هفالخب

 يف نآرقلا فورح نيب عمجي نأ ئراقلل بحتسي ال هنأ ىلع نوقفتم نيملسملا نأ مولعمو «نآرقلا

 كلذك ءاتسح ناك ىرخأ ةرات هذهبو «ةرات هذهب أرق اذإ نكلو «ةوالتلاب دبعتلا يفو «ةالصلا

 «رمع دهشتب ةراتو «سابع نبا دهشتب ةراتو «دوعسم نبا دهشتب ةرات دهشت اذإف «ءاعدلاو راكذألا

 ىبأ حاتفتساب ةراتو «ىلع حاتفتساب ةراتو «رمع حاتفتساب حتفتسا اذإ حاتفتسالا ىفو «اًبسح ناك

 . اًنسح ناك كلذ وحنو «ةريره
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 ° ريخألا دهشتلا دعب ءاعدلا باب -۷
 س ةئام ا دعب رشع نماثلا ثيدح ا

 نم كب ذوعأ ين مهَللا» :وعدي يو هللا لوسر ناک :لاق هش دا ةريره يبأ نع |۱١۸

 مقر يراخبلا# ١ ؛لاجدلا حبسملا ةنتف نمر و تاما و ايحَلا ةنتف نم و راثلا باذعو ربقلا باذع

IVY)۳0 مقر اشو  / KOMA 

 كب ذوعأ ينإ مهلا :لوقي عبرا نم هللب عتيق مكدحأ دهشت اذإ» ا

 . !(همدح / ۱۸( مقر ملسمإ . هوحن ركذ مث : «منهج باذع نم

 :ىلامجإلا ىشعملا د:

 55 يع اذهلو ؛اهبابسأو رورشلا مظعأ نم ةذاعإلا بلط نأل ؛ةماه ةميظع ةيعدأ هذه

 ربد اهب ءاعدلا عضوم لعجو اهب ءاعدلاب رمأيو ءاهب وعدي ناكف ةصاخ ةيانع مثيب يبنلا
 . ةباجإ نطوم هنأل را

 نمو «اهتاهبشو ايندلا تاوهش نمو «رانلا باذعو ربقلا باذع نم « ةذاعتسالا لمشت يهو

 نيذلا نيلاجدلا نتف نمو .هباذع ببس يه يتلا ربقلا نتفو «راضتحالا دنع نيطايشلا ءاوغإ

 رابخألا تحص يذلا ةنتف مهمظعأو .لطابلاب نوسبلتم مهو «قحلا ةروصب سانلا ىلع نورهظي

 . نطب امو اهنم رهظ ام ,نتفلا نم هللا انذاعأ «نامزلا رخآ يف هجورخب

 :تيدحلا نم دخؤي ام د:

 يف ناكملا اذهب هدييقتب حيرص وه امك ريخألا دهشتلا بقع ءاعدلا اذه بابحتسا ١-

 , !(هدح / ۱۲۸( مقرإ ملسم حيحص

 ءاهب ينع ملل يبنلا نوكل ءاهعماوجو ةيعدألا تامهم نم ةذاعتسالا هذه نإ -؟

N,نال  EEنع  ESEقف اه زوري وما ذل  
 1 . اهيف ةباجإلا ءاجرل ةلضافلا نطاوملا هذه

 . اهرتاوت لب هنع رابخألا ةضافتسال ؛بجاو هب ناميإلاو ؛قح هنأو ربقلا باذع توبث -۳

 . رورشلا ببس اهنإف ؛ةمثآلا اهتاوهشو ةايح لا تاهبش نم ظفحتلا -5

 مساب سانلا ىلع نوجرخي مهنإف . داسفلاو داحلإلا يرشانو ءوسلا ةاعدب رصبتلا 5

 .نيدلاو ةليضفلل نومداهلا - ةقيقحلا يف - مهو ,نيددجملا نيحلصملا

 )١( ها  ىعضو نم ةمجرتلا هذه .



 . رخآ لجر وهف لاجدلا ةملكب ديق اذإو «مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع وه اًقلطم حيسملا -1
 اهمظعأو «تاوهشلاو ايندلاب لاغشنالا نم هتايح ةدم ناسنإلا هل ضرعتي ام :ايحملا ةنتف -۷

 + ةا ونس

 نع تنب ءامسأ نع (65 مقر) يراخبلا يف درو امك ربقلا ةنتف يه :تامملا ةنتف -4

 .«لاجدلا ةنتف نم بيرق وأ لثم مكروبق يف نونتفت مكنإو» نب ركب
 ها

 هللا لوسرل لاق هنأ : غفلت قيدصل دّصلا ركب يبأ نع ءصاعلا ٍنب ورمع نب هللا دبع نع 1۱۱۹٩
Aو کک 2  

 و رک اًملظ يشت تلف ی لا :لق» لاق ٠ يتالص يف هب وعدأ ًءاَعد يِنمَلَع : ا
 و -

 (ميحرلا روفغلا تأ كنإ ينمحرأو كدْنع نم ٌةرفثم يل رفغاَ «تلأ الإ بوُذلا رفغي الو

 )٥ .rv مقر ملسمو )۸۳٤(۰ مقر يراخبلا]

 هذشرأف «هتالص ىف هب وغديل ءاعد هملعي نأ ییا ىبنلا نم هلک قيدصلا ركب وبأ بلط

 . ةباجإلا 0 ةا بانسألا ىلع لمتشا هنأل ؟عفانلا ءاعدلا اذهب وعدي نأ ميرا يبنلا

 هللا دارفإ مث «ىلاعت هللا قح بناج يف اهنم ريصقتلاو هسفنل ريثكلا ملظلاب فارتعالاب حتتفا دقف

 . بلطلا ةرارحو ءاجتلالا قدص نمضتي اذهو «ناسحإلاو رتسلاو ةرفغملا ءادسإب ىلاعت

 لزجي الو «هريغ اهيلع ردقي ال هنآل ؟هدحو ةرفغملا هنم بلط ةعفانلا تالسوتلا هذه دعب

 . تالزلا نع حامسلاو «بونذلا رتس بلط اذه يفو هاوس اهتبهب

 «ةميركلا هتافصب هيلإ لسوتلاب ءاعدلا اذه متخو «ريثكلا ريخلا يه يتلا ةمحرلا هلأس اذه دعب

 ٠ هيلإ نيئجتلملا ؛هيلع نيلبقملا اميس ال ؛هدابع ىلع امهب دوجيل الإ ةمحرلاو وفعلاب فصتا ام هنإف
 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - ةالصلا يف ءاعدلا اذه بابحتسا .

 بيترتلا اذه نسح ىفخي الو : ٤([ / ۳) ةدعلا|ىناعنصلا لاق «هبسانتو ءاعدلا نسح - ۲

 برقأ هب فارتعالاو «بنذلاب فارتعالا مث E برلا ءادن مدق هنإف ؟ءاعدلا يف

 بنذلا نارفغ يهو ةجاحلا هذه ءاضق رصحو «هلل ديحوتلاب رارقإلا مث «هوحم ىلإ

 ال يتلا ةمحرلاو بونذلا نارفغ لاؤس مث «ةباجإلا ىلإ برقأ هيلع بلطلا رصقو «هيلع

 . نيمسالا نيذهب ءاعدلا اذهل متخلا مث «ةرخآلاو ايندلا رومأ نم ءيش اهيف جرخي
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 ىلع ينثي مث «ملظلاو ريصقتلاو زجعلاب فارتعالاب هءاعد حتتفي نأ عاد لكل يغبني هنإ -

 بسانم ءيشب هءاعد متخي مث «هتجاح مدقي مث «لوحلاو لوطلا بحاص هنأب ىلاعت هللا

 ماقملا بساني ىلاعت هلل هضرعت نوكي نأو «ىلعلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأ نم هئاعدل

 . هديري يذلا

 راتخي نأ مَ يبنلا نم بلطف ؛ةباجإلا نطوم ةالصلا نأ ملع ذإ هاف قيدصلا هقف ٤-

 . ميركلا ماقملا اذهل ءاعد هل

 اذه نطوم نوكي نأ ىلوألا لعل :!(4 / ) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق -ه

 لاق . ءاعدلاب امهيف انرمأ ناذللا ناعضوملا امهنإف ؛دهشتلا دعب وأ دوجسلا ىف ءاعدلا

 ريختسيو» :دهشتلا يف لاقو ««ءاعدلاب هيف اودهتجاف دوجسلا امأو» : مي

 . امهنيب عمجلا ىلوألا نأ يناهكافلا ركذو «ءاش ام (ءاعدلا يأ) ةلأسملا نم كلذ دعب

 ةراشإ :1077 / ۳) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق : تنأ الإ بونذلا رفغي الو -5

 وأ نسح لمع نم ببس اهيضتقي ال ىلاعت هللا دنع نم اهب لضفتم ةرفغم بلط ىلإ
 . ها هريغ

 ٠ س ة ئالا لا ا ثيدحلا س

 ءاج اإ هيلع تر نا دعب ةالص هي يلا یلص ام :تلاق اه ةشئاع نع 1۲١١

 يراخبلا] . «يل ْرفْغا مُهّللا كدمَحبَو ابر مهَللا كناحبس» :اهيف لوق الإ 4 (حتفلاو هللا رص

 . ٤۸٤([ / ۲۱۹ :514) مقر ملسمو (4۸) :(1451) ء(6۲۹۳) ‹ (۸1۷) ‹ (۷۹6) مقر

 مهللا كتاحّبس» 'هدوجسو هعوكر يف َلوُقَي نأ رثكي یی هللا لوسر ناك :ظفل يفو

 ٤۸٤([. / ۲۱۷) مقر ملسم ! . «يل رفا مهلا كدمحبو 3

 :ىلامجإلا ىذعملا *:

 . ميا يبنلا ةافو ليبق تلزن رصنلا» ةروس

 2 م يبنلا ىلع تلزن امنيح اهنأ « شخ ةشئاع تركذ اذهلو ؛هتافوب اًنذؤم اهلوزن ناكف

 اذالب تراصو ؛ةكم حتف لصح اذإ هنأ اهيف ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نإف «لمعلاب اهلوأتي ذخأ

 )١ /  ۳٦/؟) يقهيبلاو 12 ؟ مقر 11)
 )١( يئاسنلاو 4 ا لا « ملسم ظفلب

 'مكل باجتسي نأ ْنَمَق هنإف ءاعدلا يف اودهتجاف متدجس اذإ) : :هيفو اعوفرم ا 22 سابع نبا ثيدح نم
 ثيدح وهو

0-2 
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 لوسرلا اهيأ كنإف نيهركم ريغ هيف نيبغار هيلع اولبقأو «هعئارشو هللا نيد سانلا فرعو «ةيمالسإ

 ةدابعلا هذه متخت نأ الإ قبي ملف . هب هللا كرمأ ام تذفنو «ةنامألا تيدأو «ةلاسرلا تغلب دق نوكت

 كدمحبو انبر مهللا كناحبس» :لوقيف هعوكرو هدوجس يف كلذ رثكي منيع ناكف
 . 2يل رفغا مهللا

 تالسوتلا هذه دعبو . هدماحم ركذ عم صئاقنلا نع ىلاعت هللا هيزنت تعمج تاملكلا هذهف

 . ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ هنإف ؛ةرفغملا هنم بلطي ةليلجلا توعنلا هذهب

 :تيدحلا نم ةطدنتسملا ماكحألا

 . دوجسلاو عوكرلا ىف ءاعدلا اذه نم راثكإلا بابحتسا - ١

 نم اهيف لصح ام كرادتيل ؛رافغتسالاب - ةالصلا اًصوصخو - تادابعلا متخت نأ ١-

 . صقنلا

 صئاقنلا نع ههيزنتو هدماحم ركذ وه «ءاعدلا لوبق يف هللا ىلإ هب لسوتي ام نسحأ نإ -۳

 . بويعلاو

 . اهيف صقنلاو للزلا نم نمأي نأ ىغبني الف ؛هتادابع ظفح ىلع صرح امهب دبعتملا نإ - ٤

 . لاح لك يف هبلطو «رافغتسالا ةليضف ٥

 الإ ةالصلا يف وعدي ال هنأ دمحأ مامإلا نع روهشملا نأ 000 نيا مالسإلا خيش ركذ -1

 نأ ىلإ «ءاش ام ءاعدلا نم رتخيل مث :هلوق ىف رييختلا فرصو « ةروثأملا ةيعدألاب

 «عورشملا ءاعدلا وه بحتسملا ءاعدلاف لئنيحو «ريخلا ىف تدرو ىتلا ةيعدألا نم راتخي

 لطبت ال هنإف ؛بحتسم ريغ زئاج هنأ ملع وأ «بحتسم هنأ ملعي ال ءاعدب اعد اذإ امأ

 ملف ميا لوسرلا دهع يف ةباحصلا ضعب نم اذه لثم لصح دقو «كلذب هتالص
 .رجألا نم هيف هل ام ىفن امنإو «هيلع ركني

 دنا د:

 مامإلا ءاعد امأو : /(007 / ٠٠٠ «497 / ۲۲) ىواتف عومجمإ ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 تاولصلا باقعأ ىف هلعفي هنأ مي يبنلا نع اذه لقني ملف ةالصلا بيقع اًعيمج نيمومأملاو

 )١( ؟ ىواتفلا عومجم» يف )۲۲ / ٤۷٤ - 478( .
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 رابدأ يف نيرخأتملا ءاملعلا نم هبحتسا نمو «هنع ةروثأملا راكذألا لعفي ناك امك «تابوتكملا

 نوكي تاولصلا بقع وهو ءاعورشم ءاعدلا نوك درجم الإ ةنس كلذ يف مهعم سيلف تاولصلا

 اهرخآ يف ءاعدلاف «ةالصلا بلص يف عراشلا هربتعا دق هوركذ يذلا اذهو «ةباجإلا ىلإ برقأ

 ءاعدلاف «هبر يجاني يلصملاو «نيملسملا قافتابو ةرتاوتملا ةنسلاب نونسم عورشم اهنم جورخلا لبق

 ركذ نطوم وه امنإو ءاعدو هل ةاجانم نطوم سيلف سانلا ىلإ فرصنا اذإ امأ « هلا بسانم ذئنيح

 . اصخلم ها . ل

 : ىاخأ ةدئاف د:

 ةيعورشم مدع رهظي ؛ةالصلا نم مالسلا دعب ءاعدلا ةيعورشم مدع نم حجر ام ىلع ءانب

 هب تءاج امم وهف ىرخأ نطاوم يف ءاعدلا يف نيديلا عفر امأ «نطوملا اذه يف نيديلا عفر

 يف هيدي مدي يبنلا عفر امأو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .ةحيحصلا ثيداحألاو رابخألا

 نيديلا عفر ثيداحأ نم ةفئاط يراخبلا ركذ دقو «ةحيحص ةريثك ثيداحأ هيف ءاج دقف ءاعدلا

 عفر هنم ًالعف ميا يبنلا نع درو : يناعنصلا لاقو . )2١ «درفملا بدألا : هباتك يف ءاعدلا دنع

 هيدي دبعلا عفري نأ ييحتسي هللا نإ : ثيدحو «كلذ ريغ يفو جحلا يفو ءاقستسالا يف نيديلا

 . كش الب ةتباث ءاعدلا دنع نيديلا عفر ةيعورشمف ؛ '"!(نيتبئاخ امهدريف هيلإ
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. CUT HY. 1١١( مقر ثيداحألا : رظنا )١( 

 مقر ثيدحلا :اهنمو ) )1١١اي : لاقف ما هللا لوسر ىلع يسودلا ورمع نب ليفطلا مدق : لاق هيف ةريره يبأ نع

 هنأ سانلا نظف « هيدي عفرو ةلبقلا مدي هللا لوسر لبقتساف ءاهيلع هللا عداف تبأو تصع دق اسود نإ : هللا لوسر

 1 (مهب تئاو اسود دها مهللا» : لاقف « مهيلع وعدي

 ثيدح نم ٤۳۸( / 0) دمحأو (”8560) مقر هجام نباو ("007) مقر يذمرتلاو )١584( مقر دواد وبأ هجرخأ (۲)

 . حيحص ثيدح وهون ىسرافلا ناملس
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Y1!ءلبللا ةا نع متكلم هللا لوسر لاس ًالجر نإ :لاق غ مع نب هللا دبع نع  

 ةعكر ىّلص حْبصلا مكدحأ يشخ اإ ىتنم ىتنم ليللا ةالص ١ : هتيم هللا لوسر لاقف
 يراخبلاإ «ارثو ليلا مكتالص رخآ اوُلَعَجا» :لوقي ناك هنأو . «ىلص دق ام هَل رتوت ةدحاو
 . )۷٥۱([ مقر ملسمو «994) مقر

 وهو 6 نتا ا ةغيضلا نم هافتسسم كلذ ناف راركتلا دصعل هل ىظفل دات 1 قلم قلما >
 . ديكأتلا يف ةغلابملل «ىنثم) ةداعإو :يرشخمزلا لاق ةيفصولاو لدعلل فرصنم ريغ

 . درفلا ينعي اهحتف وأ ءارلا رسكب :رتولا -

 . لصولا وأ ءاهيف لصفلاو «ليللا ةالص تاعكر ددع نع ياع يبنلا لجر لأس

 ا يعملو وبما نا رمل وير كا كَم هصرح نمف
 ىلص ام هل ترتوأف ؛ةدحاو ةعكر ىلص «حبصلا عولط يلصملا يشخ اذإف «نيتعكر لك نم ملسي

 .رتولا يه ليللا رخآ ةالص نوكي نأ نسحألاف ؛ليللا ةالص ةمتاخ رتولا نوكلو «ليللا نم اهلبق
 :ءاملعلا فالتخا *

 نإف ؛امهنع صقنلا مدعو نيتعكر ىلع ةلفانلا ةالص ىف ةدايزلا مدع يضتقي ثيدحلا رهاظ

 رشا اوا ا يفيقوت اهرمأ ةالصلاف كدبعتلا هيلع بلغي رمأ تادابعلا ريداقم

 لإ YI ىور دقف يش اهقبسي مل ةدحاو ةعكرب نوكي دق رتولا نأ درو نكلو

 :لاق لسبع ىبنلا نأ هل بويأ ىبأ ثيدح نم "نابح نباو ''”هكاحلا هححصو ؛يذمرتلا

 )١( مقر هجام نباو ۸ / 7) يئاسنلاو ؛(577١) مقر دواد وبأ هجرخأ )۱۱۹۰( .

 .). ~~. ا اا

 OF / ۳) يقهيبلاو ۷ «غ4 2١ مقر ۳ ۲ /0 0 »۲4۱ )1١/ ؟ اناثآلا ىناعم

 لاق مهلقأ هفقوو مهرثكأ هعفرف يرهزلا نع اوفلتخا مهنأ الإ هت بويأ يبأ نع يڻيللا ديزي نب ءاطع نع يرهزلا

 وهو هفقو ىقهيبلاو للعلا ىف ىنطقرادلاو ىلهذلاو متاح وبأ هححصو) 2١7 / ؟) ؟صيخلتلا ” ىف ظفاحلا

 دقو ٠ ددرت الب هعفر ةحصب يداني عقاولا نأل ؟باوصلا وه نوكي نأ نكمي الو « كلذك سيلو ةتلق ٠ ؟باوصلا

 : (دواد يبأ حيحص ! ىف 1 هللا همحر - ينابلألا خيشلا هححص
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 رتوي نأ بحأ نمو «لعفيلف ثالثب رتوي نأ بحأ نمو «لعفيلف سمخب رتوي نأ بحأ نما
 . ثيدحلا اذه فقو يئاسنلا حجرو «(لعفيلف ةدحاوب

 اذهف «عفش ةالص اهمدقتي مل ةدحاو ةعكرب اورتوأ مهنأ ةباحصلا نم ةعامج نع حص امك

 ةدحاو ةعكر ىلع راصتقالا امأ تولا ةعكر يف نيتعكر نع ةلفانلا صقن يف ثيدحلل صيصخت

 امأ ناوجلا يه بهذملا اهيلع يتلا ةياورلاو «ناتياور هيف دمحأ نعف « رتولا ريغ يف ةلفانلا ی

 نبا هاوق دقو «يقرخلا هاري ام رهاظ اذهو .ةدحاو ةعكرب لفنتلا يف عنملا يهف ىرخألا ةياورلا

 ىلع ةدايزلا امأ «ىنثم ىنثم ليللا ةالص» : مكي هلوقب [(۲۳۸) مقر ةلأسملا| ينغملا يف ةمادق

 علل ةشئاع ثيدح ؟7١نيحيحصلا يف ءاج ليللا نم رتولا ىلعف كلذ نم ةلفانلا يف نيتعكر

 يف سلجي ال سمخب رتوي ةعكر ةرشع ثالث ليللا نم يلصي مسي هللا لوسر ناك» :تلاق

 لاق د ىلا نأ ةف رع نبا ثي. نم نا ناحضأ جرخأو «اهرخآ يف الإ ءيش

 :اولاقو «راهنلا» ةدايز اولعأ ةمئألا رثكأ :ىناعنصلا لاق نكلو «ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص»

 ًاطخأ هنأب اهيوار ىلع يئاسنلا مكحو منع اهوركذي مل يي رمع نبا باحصأ نم ظافحلا نإ
 ! ؟يدزألا يلع نم :نيعم نبا لاق يدزألا يلع ةياور نم يهو ءاهيف

 سمشلا لاوز دنع يلصي ناك مّ يبنلا نأ» : درو دقف « راهنلا ةالص يف ةدايزلا امأ

 . )٤۷۸([ مقر ننسلا يفإ يذمرتلا هجرخأ (اعبرأ مث اًعبرأ

 «ثيدحلا اذهل «عبرأ ىلإ ةلفانلا يف ةدايزلا زاجأ دمحأ مامإلاف كلذ يف ةمئألا لاوقأ امأ

 ليللا ةالص» :ثيدحب ًالمع نيتعكر ىلع ةدايزلا زجي مل كلامو كح الب ةدايزلا زاجأ يعفاشلاو
 رمع نبا ثيدحو نيحيحصلا يف يذلا عش ةشئاع ثيدح نيب ءاملعلا عمج دقو ( ىنثم ىنثم

 ىلإ ةدايزلا زوجيو مالسو دهشتب نيتعكر لك نيب لصفلاب كلذو هًضيأ نيحيحصلا يف دراولا

 . طقف دراولا ردقلا

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 . ناصقن الو ةدايز الب ناتعكر ناتعكر ليللا ةالص نأ ىلع هب لدتسي ا

 . مايقلاب هسفن نم قثو نمل ليللا ةالص رخآ نوكي رتولا نأ -؟

 )١( مقر ملسم هجرخأ )۱۲۳ / ۷۳۷( .
 )۲( مقر دواد وبأ هجرخأ )١196« مقر يذمرتلاو )٥۹۷( يدنع ثيدحلا اذه :لاقو 05 مقر ۷ / ۳( ىئاسنلاو

 دمحأو «(۱۳۲۲) مقر هجام نباو ءأطخ )۲ / ۰۲١ 0١( 2هححص حيحص ثيدح وهو 44417 / ۲) يقهيبلاو
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 . رجفلا عولطب يهتني رتولا تقو نإ -"

 راصتقالاو .ةنسلا وه رتولا لبق عفش ميدقتف «عفش ةالص دعب نوكي رتولا نأ لضفألا - ٤

 بويأ يبأ ثيدح يف ءاج دقف «زئاج عفش اهمدقتي مل ةدحاو ةعكر ىلع رتولا يف

 يئاسنلاو دواد وبأ هاور (7!1لعفيلف ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو :اعوفرم ها

 نم ةدحاوب اورتوأ مهنأ ةياحصلا نم ةعامج نع حصو «مكاحلاو نابح نبا هححصو

 . اهلبق لفن مدقت ريغ

 . ةدئافلا ميمعتل سانلا نم دهشم ىلع لئاسلا ةباجإ - 5

 ؛تاعوطتلا لضفأ نم هنكل بجاوب سيل هنأ حجارلاو «هبوجوب ليق دقو رتولا بابحتسا - ١

 . رفس الو رضح يف هكرتي مل مساء يبنلا نوكو « هلضفو هب رمألا يف صوصنلا ةرثكل

 اه ةئام ا دعب نورشعلاو ىناثلا ثيدح ا اه
 اللا وأ نم لكيلا لر را دف للا زك نه اتلاف قف ع 211511

 0 . )۷٤٥([ ملسمو 9493(2) ف يراخبلاإ ا ىلإ هرتو ا هرخآو هطسوأو

 :يلامجالا عملا +

 يبنلا نإف اذلو ءرجفلا عولطب يهتنيو «ءاشعلا ةالص نم غارفلا نم رتولا تقو لخدي

 هرتو رقتسا ؛ لضفأ ليللا رخآ يف هعاقيإ نوكلو . هرخآو « هطسوأو «ليللا لوأ رتوأ دق « مديني

 .اهتقو عيمجلا نأل ؛هرخآو «هطسوأو «ليللا لوأ يف رتولا ةالص زاوج - ١

 . مايقلاب هسفن نم قثو نمل ليللا رخآ يف هرتو نوكي نأ لضفألا نأ - ”

 :ءاملعلا فالتخا +

 يعفاشلاو كلام بهذف : هتياهن يف اوفلتخاو «ءاشعلا ةالص دعب هتقو ءادتبا نأ ءاملعلا قفتا

 نأ ىلإ هبهذم نم روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو «حبصلا ةالص هتياهن نأ ىلإ دمحأ نع ةياورو

 رمسع نبا نع ملسمل ةياور يفو ؛«(0١١-14) مقر هجام نباو ؛(7578/7) ىئاسنلاو «(571١؟) مقر دواد وبأ هجرخأ )١(

 . ها )۷٤٩۹( مقر ثيدح (ةدحاوب رتوأف حبصلا تفخ اذإف ...» : غ
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 يف لاقو «نورحأتملا ةلبانحلا اهيلعو « ( ينغملا) يف اهب مزجو «رجفلا عولطب يهتني هتقو

 لاقو «يروثلاو « ةفينح ىبأ احاص اذه ىلإ اوبهذ نمو ءاضق رجفلا دعب نوكي هنإ ا

 امك «حبصلا ةالصو رجفلا عولط نيب ام هيلصي هرتو ةالص نع مان نم :ةيميت نبا مالسإلا خيش

 هللا 00
 طاف ديعس يبآ نع هدنسب دواد وبأ ىور دقو ءامهريغو قوز ةشئاعو رمع نبا كلذ لعف

 .(ركذ وأ حبصأ اذإ هلصيلف هيسن وأ هرتو نع مان نم" : ملي هللا لوسر لاق :لاق

 س ةئام ا دعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدح ا س

 ةعكر ةرشع تال ليلا نم يلصي مشيا هللا لوسر ناک :تلاَق هان ةشئاع نع ٠۲١

 . 16/57 مقر ملسمإ .اهرخآ يف الإ ءيش يف سلجَي آل سْمَحب كلذ نم رتو

 :ىلامجإلا ىنعملا د:

 .ةعكر ةرشع ثالث يلصي هنأب «ليللا يف سيا يبنلا ةالص اعظم ةشئاع فصت

 يف الإ سلجي ال «دحاو مالس يف اًسمخ يلصي مث «نيتعكر نيتعكر لوألا ينامثلا يلصيف

 . هرتو اهلعجيو ءاهرخآ

 :ةدئاف د:

 ءاعستو ءاعبس :يور دقف . يا يبنلا ةالص ةيفيك يف اعلم ةشئاع نع تاياورلا تفلتخا

 . !(1170) مقر يراخبلا] . كلذ ريغو «ةرشع ثالثو «ةرشع ىدحإو

 .(ةعكر رشع ىدحإ ىلع ديزي ناك ام» :هنأ (””نيحيحصلا يف اهنع يورو

 نم بلغألا وه ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع ةدايزلا مدعب ةياورلا نأ «نهنيب عمجي ام نسحأو

 . زاوحلا نايبو ميلعتلا دصقل وأ .همدعو طاشنلا بسح «صقني دقو ديزي دقو «هتالص

 :تيدحلا نم ةطدنتسملا ماكحألا ×

 . رجفلا يتعكر نود نم «ةعكر ةرشع ثالث ليللا يف هتالص لعجي دق ميم يبنلا نأ ١-

 ةعكر رخآ يف الإ سلجي ال «تاعكر سمخب «هتالص نم نايحألا ضعب يف رتوي هنأو ۲

 . اهنم

 )١( ىنغملا ىف )  - 470 / 1١ةلأسم 159 ٠١( .

 ,(4411) دمحأو :(1184) مقر هجام نباو .(410) مقر يذصرتلا هجرخأو :تلق . (141) مقر ننسلا يف (؟)

 .حيحص ثيدح وهو . )١ / ۷٠۲( مكاحلاو

 . (۷۳۸ / 170) مقر ملسمو « )۱۱٤۷( مقر هحيحص يف يراخبلا (۳)



 ال ءاّعبس يلصي دق « مباع هنإف ءرتولا ريغ يف «ىنثم ىنثم ليللا ةالص نوكب «دارملا نأ -“

 و ا نامي دلو امرا ننال نلت

 . ملسيو دهشتيو «ةعساتلا يلصي مث «مالس الب اهنم ةنماثلا يف دهشتي

 كلذ دكوأو «ليللا مايق ةبوتكملا دعب ةالصلا لضفأ :١2)ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق - ٤

 . رجفلا اتعكرو رتولا

 امم اًنيش لعف اذإ مامإلا نأ باوصلاو :ةنسلا يف ةدراولا رتولا هوجو ركذ دعب لاقو -5
 ا ندا ومالا هيب روكا وچ ندير. نلعب ا تاغ

 ١- عاونأ ةتس رتولا سيم هتالص :يلماحملا لاق :

 . ةدحاو ةعكر -أ

 . ةلوصفم تاعكر ثالث -ب

 . ملسيو نهرخآ يف الإ دعقي ال تاعكر سمخ -ج

 . اهمتيو ةعباسلا ىلإ موقي مث ملسي الو ةسداسلا يف دعقي تاعكر عبس -د

 .اهمتيف ةعساتلا ىلإ موقي مث اهمتي الو ةنماثلا يف دهشتي تاعكر عست -ه

 . ةدحاوب يتأي مث «نيتعكر لك يف ملسي «ةعكر رشع ىدحإ -و
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 ةالصلا بقع ركذلا باب - ۹
 نع زجعلاو ريصقتلا راهظإ نم ةليلج دئاوفو «ةميظع مّكح ة ةالصلا دعب رافغتسالاو ءاعدلل

 .ءاعدلا ةباجتسا نطاوم نم ةالصلا بقعو ءاهيف عقاولا للخلا عيقرتو ءاهلامكإ

 تادابعلا نيب لحترملا لاحلاك دبعتملا نأل ؛ للملا مدعو ةعاطلا يف ةبغرلا ىلع ليلد هنأ امك

 . تاجردلا ةعفرو «تائيسلا ريفكتو «تانسحلا ةدايز نم ءاعدلا يف ام عم

 اه ةئام ا a حارلا ا ثيدحلا س

 ناک ةبوتكملا نم ساتلا ؛ فرصتي نيح ركذلاب توصلا عقر ا نبا نع! ١؟ 5|

 : ياخ سابع نبا لاق . !(ه80) مقر ملسمو «((841) مقر يراخبلا] . ميم هللا لوسر دهع ىلع

 ر ءاضقنا فرغت اتك ام :ظفل يفو . هتعمس اإ كلذب اوُقَرصنا اإ ملعأ تنك

 . ٥۸۳([ / ۱۲۱) مقر ملسمإ .هيلع قفتم (ريبكتلاب لإ تت

 :ىلامجإلا ضضعملا +
 ريبكتلاب مهتاوصأ نوعفري اوناك هباحصأو ي يبنلا نأ كيت سابع نب هللا دبع ركذي

 ءاضقنا فرعي ناك هنإف اذلو ؛ةضورفملا سمخلا تاولصلا نم مهفارصنا دعب ىلاعت هللا ركذو

 . هب مهتاوصأ عفرب مهتالص

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - مي يبنلل ةعباتملاو ةليلجلا دئاوفلا نم هيف ام ؛ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا .

 . هعم هباحصأ لعفو « مسيء هلعفل «ركذلاب هتوص ركاذلا عفري نأ -

 وهو ليلهتلاب مهتوص عمسف ؛ةعامجلا رضحي مل اًريغص نقب سابع نبا نوكي نأ لمتحي “۳

 «غلبم كانه سيلو «ةديعب فوفصلا نكلو «ةعامجلا رضحي هنأ لمتحيو «دجسملا جراخ

 . ىلوألا فوفصلا نم ليلهتلا عامسب الإ مخ يبنلا ةالص ءاضقناب ملعي ال ناكف

 و نا ثيدحلا چ

 ىلإ باتك يف ةّبعش نب ةريغملا يلع ىلمأ :لاق ةبعش نب ةريغُمْلا ىوم دارو نع 1١5]
 د“ و

 ا نسل د وکم الص لک ريد ىف لوب ؛ ناك م هللا لوفر نأ ام

 الو تّيطعأ امل علام ال مهلا ريدَق ءيش لك ىلع وعو دحل ا هلو كلملا هل هل كيرش

 > )1710( » (AEE) ¢» (- ITT) مقر ا ادحلا كنم جلا اد عقني الو تتم امل يطعم

 . (o4) مقر ملسمو ؛(۷۲۹۲)
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 3 وور ورم م مما مو

 كر ا و يول ةيواعم ىلع كلذ دعب تدفو مث

 قوقع نع یهنی ناکو . لاؤسلا ة رثكو ءلالا ةعاضإو لاو لبق نع یھت ناک» :ظفل يفو

 . [(097) مقر ملسمو )r » )1٤۷۳ مقر يراخبلاإ . «تاهو عنمو «تاتبلا دأوو «تاهمألا

 .مالسلا دعب دارملاو ءاهرخآ :يأ ءابلا ناكسإ عم اهحتف وأ لادلا مضب :ةالص لك ربد

 . ةقلطملا ةياورلل :ديق ةبوتكمو «سمخلا تاولصلا دارملاو ةضورفم يأ :ةبوتكم

 عفني ال :يأ «ىنخلاو ظحلا :هانعمو - ميجلا حتفب - دجلا :دحجلا كنم دجلا اذ عفني الو

 . هظحو هانغ كنم ىتخلاو ظحلا بحاض

 امإ ةيلهاجلا يف كلذ لعفي برعلا ضعب ناكو «ةايحلا ديق ىلع نهو نهنفد :تانبلا دأوو
 . رقفلا وأ «راعلا نم اًقوخ

 . هعمج ىلع ديدش صرحو «ةعورشملا ههوجو يف قافنإلا نع لاملاب لخب يأ :تاهو عنمو

 معي دقو هتعاط قش «اًقوقعو اقع هقعي هدلاو قع :؛ (مكحملا» يف لاق :تاهمألا قوقعو

 . لعفلا وأ لوقلاب كلذو «هدلو نم دلاولا هب ىذأتي ام رودص :دارملاو «محرلا عيمج «قوقعلا ظفلب

 . ةياكحلا ىلع «ليق» يف ماللا حتف رهشألا :لاقو ليق نع

 ءارجإ ىلع جرخ نكلو «فاضملا محك «بصنلا امهقحو «حتفلا امهيف ةياورلا :يطعمو عنام

 درا ءارجإ فاضلاب ةينكلا

 بتكا نأ -ةفوكلا ىلع هريمأ ناكو - قي ةبعش نب ةريغملا ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم بتك

 عاونأ عمج يذلا «ثيدحلا اذهب غبن ةريغملا هيلإ بتكف متيم هللا لوسر نم هتعمس ثيدحب يل
 ل ا سا اح م كيو حلا

 لك يفتب هللا دحوي - ةبوتكملا ةالصلا نم غارفلا دعب - ماب يبنلا نأ إن ةريغملا ركذف

 ا هكلم يف كيرش هل سيل يذلا دحاولا هنأل ؛هدحو هلل ةدابعلا تبثيو «هاوس دوبعم

 ينغي الو «عنم امل يطعم الو .ىطعأ ال عنام الف . هديب هلك ريبدتلا نأو .هتافصو هئامسأو

 . اًئيش هنم هانغو هظح ىنغلاو ظحلا بحاص

 . ةميمذلا لاصخلا هذه نع ىهني هنأب غبن ةيواعم ةريغملا ربخأ مث
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 امايق هللا هلعج يذلا لاما ةعاضإ نعو يفني ال اميف مالكلاو ,ثيدحلا وغَل نع ىهنيف

 ام لاملا نم هدنع نمل لاؤسلا ةرثك نعو قيويند وأ ةينيد ةدئافب دوعت ال يتلا قرطلا يف سانلل

 . ةيملعلا لئاسملا يف لدجلاو تنعتلا كلذكو هيفكي

 . ريبكلا لضفلا نم نهل ال ؛نهماركإو نهرب بجي يتاللا ,تاهمألا قوقع نع ىهني امك

 ر اه ا حفلا هوست هكا قو تان نفد يه يتلا ةئيسلا ةداعلا هذه نعو

 قازرلا هللاب ةقثلا مدعو يشلاو ةوسقلا ىلع لدت ةداع هذهو مهماعط يف مهنكراش اذإ رقفلا

 عمج ىلع ديدشلا صرحلاو « ريخلا قرط يف هدنع امب لخبلاو حشلا نع ىهنيو .تاقولخملا ةفاكل

 . قيرط يأ نم هليصحت يف مهنلاو لاملا
 :تيدحلا نم دخوب ام +

 : تابوتكملا تاولصلا بقع ءاعدلا اذه بابحتسا أ

 دمحلاو قلطملا كلملا تابثإو هعم كيرشلا ىفتو هللا ديحوت ىلع ءاعدلا اذه لمتشا -17

 لك نأو ںھقلاو فرصتلاب هدحوت هيف نأ امك ا هناحبس هل ةماتلا ةردقلاو لماكلا

 . تافصلاو ءامسألاو ةيبوبرلاو ةيهولألا ديحوت عمج دقف ديب ءيش

 +: ةيويندو .اينيذ ددبافلا نم هيلع ا ةميمذلا لاصخلا هذه نع ىهنلا -

 نع رظنلا فرصو انا انا ار لقا ف ؛عناملا يطعملا وه هللا نأ نمؤملا فرع اذإ ٤-

 . هريغ

 ءاعدلا اذه هغلب امل هزم ةيواعم نإف مَ ميم يبنلا ةنس ذيفنت ىلإ مين معاذ ةباحصلا ةعراسم ٥-

 . هب لمعلاب سانلا رمأ

 رمأي مل هللا نأو ضارغألا عيمج ىف ةيقافتا ةلأاسم وهو فورعملا ظحلاب لمعلا هيف -1

 . اهب لمعيل الإ اهب لمعلاب

 . دحاولا ربخ لوبق -۷

 لاومألا هللا لعج دقف «ةعورشملا قرطلا ريغ يف هقافنإ :يأ هلاملا ةعاضإ نع يهنلا ۸

 كانهف :ثالث قافنإلا قرطو حلاصملا كلتل تيوفت اهريذبت يفو سانلا حلاصم مايقل

 ءاريثك مأ ًاليلق ناكأ اوس اعرش ةمومذملا رومألا يف لاملا لذب وهو مومذملا قافنإلا

 ثلاثلا امأ هنم مهأ رخآ 8 توفي مل ام بلاو ريخلا يف هلذب وه دومحملا قافنإلاو

 هلاح ردق ىلع لك قفني نأ زئاجلاف «ةحابلا سفنلا ذالمو تاحابملا يف قافنإلا وهف

 . فارسإ نودب
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 اه ةئاما دعب نورشعلاو سداسلا ا ثيدحلا س

 م يبأ نع ع عاشه نب ثراحلا نسب نمّحّرلا دبع نب ركب يي ىلوم يمس نع 1۱۲١
 بهذ هللا لوفر اب اوُلاَقَق م هليا و اوت َنيرِجاَلا ءار ذأ ها ةريره يبأ نع نامسلا

 اَمَك نوصي :اوُناَق «؟كاد اَمَو» : ميِد لاق . ميقملا ميعتلاو ا تاجردلاب رولا لهآ
 ت ف ا ےب ےک قا و ت و ا ھا مرام و عمد وع

 هللا و لاقف . قتعن الو E « قدصتن الو نوقدصتيو موصن امك نوموصيو ء يلصن

 E ا EEE و ا

 هنأ نوکی الو مدن نم نوقبسو مکس نم ہہ نوکر ایش مکمل القا : ا
 و مد ل سل

 نوحبستا : هيام ا ىَلب کک ! مكنم لضْفأ سا لاق . هللا َلوُسَر ای یب :اولاَق «؟متعتص ام لإ أ

 ارم نيڻالثو اًنالث ا ربد «نودمحتو « نوربكتو

 ¢ EE اوُلاَتَف ل دل ل

e (0ا 1  

 و ا ا
 ايم بي ا لعق كلا + عكف هود

5 

 ل هللا حبست : لاق اَمَنِإ تمهو دب تحف س لف

 . نيڻالٿو ا هللا 0 «نيئالثو االت هللا ربکتو ,نيئالثو

 ا دمو هللا ناحسو ريكا لاا ل E ىلإ تعج

 . )۸٤۳(1 مقر يراخبلاو «(046) مقرإ ملسم هاور ( نيئالثو ال نهعيمج علب

 :ىلامجإلا ىشعملا

 ءاينغألا مهناوخإ بسب اورعش « يب ةباحصلا ءارقف نأ وه ليلجلا ثيدحلا اذه ىنعم

 نم مهل ناك ول اونمت و مهوطبغف ةيعرشلا مهلاومأ قوقحب مهمايق لضفب «ةحلاصلا لامعألاب

 ؛رجألا دقف يف مهتبيصم نوكشي ميا يبنلا ىلإ اوؤاجف . ءاينغألا كئلوأل ام لثم لمعلا

 اذهب اوماق املف «ةيلاملا تادابعلا نم مهتاف امم رثكأ هب نولاني يذلا ءركذلا اذه ىلإ مهدشرأف

 ةليضفلا نأب «مهلاح نوكشي «ىرخأ ةرم ءارقفلا ءاجف ؛ مهلثم اولعفف ءاينغألا مهعمس < ركذلا

 مهنوكراشي اوحبصأخب ءاينغألا اهلعف ةيلاملا تادابعلا صقن اهب اوضوعي نأ اودارأو اهب اوصتخا يتلا

 . ةيلاملا تادابعلا ىف مهيلع نوزاتميو «ةيندبلاو ةيبلقلا تادابعلا ىف

 . ريثكلا لاملا وهو :«رثدلا عمج - روثدلا )١(

 «نودمحتا و (نوربكتا و «نوحبستا نم لك امهعزانت دقو «ردصم اًنالثو « فرظ : ربد (۲)

 وبأ اهدنسي مل ةلسرم ةدايزلا هذه « ملسم» ىور دقو «يراخبلا هركذي مل .ثيدحلا رخآ ىلإ حلاص وبأ لاق : هلوق نم (۳)

 : رخآ هجو نم ثيدحلا رئاس عم « ملسم» يف ةلصتم تءاج نكل « حلاص
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 ,ةيادهلاو قازرألا مسقي يذلا وهف ,ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ : هانعم اميف ملي لاقف

 . ميلعلا ميكحلا وهو « هتمكح بسح

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 قش « ءارقفلاف , ةحلاصلا لامعألاب مهسفانتو .ريخلا يف ةديدشلا مقيم ةباحصلا ةبغر ١-

 يف ءارقفلا ةكراشم نع مهانغب اوفتكي مل ءاينغألاو ,ةيلاملا تادابعلا نم مهنامرح مهيلع

 . ةبيطلا مهتين ردق ىلع رجألا نم همركو هلضفب ءارقفلا يطعي هللا لعلو ءريخلا باوبأ لك
 هذهو ءلامعألا نم هل امل ؛رباصلا ريقفلا ىلع ركاشلا ىنغلا لضف ىلع لدي ثيدحلا -؟

 ا تذل ةليوط ةلأسم

 يف هللا ىقتا اذإ ينغلاف :ميقلا نبا لاق ,تاجردلا عفر ببس ريخلا ليبس يف قافنإلا نأ -۳

 ةوسكو عئاجلا عابشإ هقح امم لب ,ةاكزلا ىلع ًروصقم سيلو «ههوجو يف هقفنأو هلام

 قوف يهو ةمينغلا قيرط هقيرطف .رطضملاو جاتحملا ةياعرو فوهلملا ةثاغإو يراعلا

 . مهقافنإ ببسب ةعفرلا هذه نم ءاينغألل ام ىلع ءارقفلا رقأ سراب يبنلاف « ةمالسلا

 رابدأ يف هلوقي نم قبس يف اًببس ناك ثيح ؛ثيدحلا اذه ىف روكذملا ركذلا اذه لضف ٤-

 هسفنل لصحي ال ؛هلمع لثم لمع نم الإ ,دحأ هقحلي ال هنأو «باوثلا يف تاولصلا

 . ةضاير نم هقالخألو ريهطت نم

 ةمسقب ىضري نأ يغبنيف .هدابع نيب اهمسقي يذلا وهف ىلاعت هللا ديب قزرلاو ةيادهلا نأ ٠-

 . ىلاعت هللا

 هدييقت تاياورلا ضعب يف درو امك «تابوتكملا تاولصلا دعب ءركذلا اذه ةيعورشم -5

 مث «ىلاعت هللا نع صئاقنلا يفن نمضتي حيبستلاف «ةغيصلا هذهب نوكي نأو «ةبوتكملاب

 نأ ميقلا نبا رهظتساو «ةمظعلا تافص هل تبثملا ريبكتلا مث «لامكلا هل تبثملا ديمحتلا

 . ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا تاملك عيمج نم نوثالثلاو ثالثلا نوكت
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 :هللا همحر لاق ٤4۳([ / ۲۲) ىواتف عومجمإ ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم تارقف وهو

 ؛مالسلا تنآ مهللا» :لوقيو اًنالث ذيعتسي فرصني نأ لبق ناك هيا هنأ '”حيحصلا يف

 لو ناك بقا 07 ةيطيمملا يفو «(ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسلا كيمو ش

 ال مهللا ءريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو ؛كلملا هل هل كيرسش ال هدحو هللا الإ هلإ

 لاب الإ ةوق الو لوح ال ءدحلا كنم دجلا اذ عفني الو «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام

 «نيثالثو اًنالث اوحبسي نأ مهملعيو (نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم «هايإ الإ دبعن الو

 هللا الإ هلإ ال :ةئاملا ماتو «نوعستو عست كلتف «نيثالثو اًنالث اوربكيو «نيثالثو اًنالث اودمحيو

 راكذألا نأ بير الو اريدق ءىش لك ىلع وهو .دمحلا هلو «كلملا هل .هل كيرش ال هدحو

 ركذلا نم يرحتملا هارحتي ام لضفأ ىه ةيوبنلا راكذألاو ةيعدألاو «تادابعلا لضفأ نم تاوعدلاو

 ال كرش هيف نوكي دقو ءاّمرحم نك دقو ءاهوركم نوكي دق راكذألا نم اهاوس امو «ءاعدلاو

 . سانلا رثكأ هيلإ يدتهي

 وه ةالصلا نم فارصنالا دعب ركذلا» :قنم ةشئاع تلاق اذلو « تادابعلا لضفأ نم ركذلاو

 نمف «بجاوب ةالصلا بقع ركذلا سيلو «بلقلا لقصت ةالصلا نإف (اهلاقص دعب ةآرملا حسم لثم

 «ةلبقلا نع مامإلا فرصني ىتح موقي الأ مومأملل يغبني نكلو «هيلع ركني الف هلبق موقي نأ دارأ

 مهللا» :لوقيو اًنالث رفغتسي ام رادقمب الإ ةلبقلا لبقتسم مالسلا دعب دعقي نأ مامإلل يغبني الو

 لاق دقف «ةنس عباصألاب حيبستلا دعو («ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت ؛مالسلا كنمو ؛مالسلا تنأ

 . '"«تاقطنتسم تالوؤسم نهنإف «عباصألاب ندقعاو وحس تاشلا ا یا

 ...لاقو اًنالث رفغتسا ةالصلا نم فرصنا اذإ مب هللا لوسر ناك" :هيفو نابوث ا

 . هت ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم (0۹۳ / ۱۳۷) مقر ملسمو « )۸٤٤( مقر يراخبلا )١(

 وهو ةريسب اهتدج نع ةضيمح همأ نع نامثع نب ئناه نع (708) مقر يذمرتلاو 007/١ ٠ / 7) دمحأ هجرخأ (۳)
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 اذلو ؛اهنم نقلا ع ا ق را اهباوث رثكيو و اهحور وه .ةالصلا يف عوشخلا

 اهيف مه سودرفلا نوثري نيذلا مهنأب نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا ىلع ىلاعت هللا ىنث

 :بابسأ «ةالصلا يف بلقلا راضحإلو . نودلاخ

 . اهيف ركذلا عاونأو ةالصلا ةءارق ربدتو «ناطيشلا نم ةذاعتسالا :اهنم

 نم غارفلا دعب اهيف ناسنإلا لوخد نأ امك «دوجسلا عضوم ةرظنلا لعجو «ةرتسلا لعج :اهنمو

SSنع ىهن اذلو ؛ بلقلا راضحإ بابسأ ىوقأ نم  

 ةالصلا نع ةلغشم كلذ يف نأل ؛"نيثبخألا ةعفادم وأ ء'ماعطلا روضح لاح ةالصلا

E E لا 
 . اهنالطب ىلإ يزوجلا نباو «يلازغلا دماح وبأ بهذو . اهباوث

 قالك a ل ثيدحلا س

 اهمالعأ ىلإ َرَظَنَق ؛مالعأأ اهل ةصيمخ يف ىَّلص كي يلا نأ عني ةشئاع نع ١701]
 YS :َلاَق فرصا امل َرظَ

 . !(007) مقر ملسمو «(0۸۱۷) )۷٥۲(« « (۳۷۳) مقر يراخبلا] ١ ا يتالص نع اًفنا آ ينتهلأ نإ

 :ثيدحلا بير ٭

 ةياهنلا يفإ ريثألا نبا لاقو ءةفلتخم ناولأب ططخم عبرم ءاسك :مالعأ اهل ةصيمخ - ١

 نأ الإ ةصيمخ ىمست ال :ليقو «ملعم فوص وأ زخ بوث يه )/ ۸-۸٠(:

 ةملعم ءادوس نوكت

 ءابلا رسكو «نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب يهو «مالعأ هل سيل ظيلغ ءاسك :ةيناجبنألا -۲

 دلب ىلإ ةبوسنم «ثينأتلا ءات مث «ةددشم ءاي اهدعب «ةروسكم نون فلألا دعبو «ةدحوملا

 جبنم ىلإ سايق ريغ ىلع ةبسن يهو ءابلا حتفب ةملكلا هذه تدرو دقو ناجبنأ ىمست

 سيلو «لمخ هل فوصلا نم ءاسك يهو «يناجبنم اهلثمو «ماشلا دالب يف فورعملا دلبلا

 . )١5 / ٤ برعلا ناسلإ . ةظيلغلا بايثلا نودأ نم دعتو «ملع هل

 . نآلا ينعي : اًقنآ -*

 )١( باتكلا اذه نم (51) مقر ثيدحلا رظنا (۲) . باتكلا اذه نم (00) مقر ثيدحلا رظنا .

 درو ام فلؤملا ركذ املف «يبلقو يناسل :ناعون ركذلا نأ ركذلا بابل ثيدحلا اذه ةبسانم ىف يوامربلا ركذ :هيبنت (۳)

 . ءيشب ةالصلا نع لغشي الآ وهو : بلقلل يغبني يذلا ركذلا هدعب ركذ ةالصلا بقع ناسللاب



 :ييلمجإلا ىنعملا +

 هقالخأ مراكم نم ناكو . مالعأ اهل ةصيمخ ا يبنلا ىلإ هوب (مهج وبأ) ىدهأ

 تاذ اهنوكلو . اهب ىلصو « هنم يم يبنلا اهلبقف ءيدهملا رطاخل اربج ةيدهلا لبقي هنأ يا

 ردصي ال لماك يع وه «هتالص يف روضحلا لماك نع يء هتهلأ ءرظنلا اهب قلعتي مالعأ
 (مهج بأ يدهملا ىلإ ةملعملا ةصيمخلا هذه اوديعي نأ مهرمأف ؛ لماكلا الإ لامعألا نم هنع

 هوتأي نأ مهرمأ «هبلق نئمطيلو ةيدهلا در نم ءيش (مهج يبأ) بلق يف نوكي ال ىتحو . هو

 . ميم هيده لامك نم اذهو ملعي مل يذلا مهج يبا ءاسكب

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 يف لغشي ام لك نع داعتبالاو «هل ةبلاجلا بابسألا لعفو «ةالصلا يف عوشخلا ةيعورشم ١-
 . ةالصلا

 . ةالصلا يف حدقي ال ريسيلا بلقلا لاغتشا نأ -؟

 . اهيلإ رظنلا يف نيلصملا لاغتشا نم هبلجي امل ؛اهيف ةباتكلاو اهشقنو دجاسملا قيوزت ةهارك -

 . لاجرلل ةملعملا سبالملا سبل زاوج هيف -5

 . هيلإ اددوتو «يدهملا بلقل اًربج ةيدهلا لوبق بابحتسا هيفو ٥-
 يف عقي ال ىتح ءاهبحاصل ببسلا نايب عم نكلو «ببسل ةيدهلا در نم سأب ال هنأ هيفو -1

 . ءيش هبلق

 يذلا ءاسكلا بلطو «ملعملا ءاسكلا يلع ذأ ثيح « ا يبنلا قالخأ نسح هيفو --ال

 . هتيده نع عفرتم ريغ هنأ هملعيل ؛مالعأ هيف سيل

 ناك ةالصلا يف لق املك ساوسولا نأ بير الو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق *

 . لغاشلا فعضو «يضتقملا ةوق :نائيش كلذ ىلع نيعي يذلاو «لمكأ

 ءاعدلاو ركذلاو ةءارقلا ربدتيو «هلعفيو هلوقي ام لقعي نأ ىف دبعلا داهتجاف :لوألا امأ

 كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلاو «هبر يجاني يلصملا نإف «هاري هنأك ىلاعت هلل جانم هنأ رضحتسيو

 اذهو «دكوأ اهيلإ هباذجنا ناك ةالصلا ةوالح دبعلا قاذ املك مث «كاري هنإف هارت نكت مل نإف مارت

 : 9ة ك نامزلل ةيرقلا تاس الاو افلا وق" تحب نوكي

 هئاجرو هفوخو هل نيدلا صالخإو هتيشخو هتبحمو هللا لزرع يللا ف اا

 . )0-1-1 / ۲۲) «ىواتفلا عومجم» يف )١(

 . (505 / ۲۲) (ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبال ()
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 املك كلذ ىوقيو ءاميظع ًالضافت نولضافتيو ءهيف سانلا نيابتي امم كلذ ريغو هرابخأب قيدصتلاو

 «هتدابع يف هيلإ هرقف رهظأو «هتمظعو هتافصو هللا ءامسأب ةفرعمو اًمهفو «نآرقلل ردت دبعلا دادزا

 ذتليو «هب سنأيو «هيلإ نئمطي يذلا هدوبعم وه هللا نوكي نأب الإ هل حالص ال هنإف ؛هب هلاغتشاو

 الو لوح الو «هحلصي مل كلذ ىلع هللا هنعي مل ىتمو «هللا ةناعإب الإ اذهل لوصح الو «هركذب

 0 الإ وق

 ال اميف ناسنإلا ركفت نم بلقلا لغشي ام عفد يف داهتجالا وهو «ضراوعلا لاوز : يناثلا

 دبع لك يف اذهو «ةالصلا دوصقم نع بلقلا بذجت يتلا بذاوجلا ربدتو «هتدابع يف هديفي

 يتلا تابوبحملاب بلقلا قيلعتو «تاوهشلاو تاهبشلا ةرثك بسحب سواسولا ةرثك نإف «هبسحب

 للاب الإ و لرقم و رر ناک دیک یک ار اهل یل باا تربعت
E1  

Ê 
 م

 رفسلا يف نيتالصلا نيب عمج ا باب - ١

 ىلع اًريسيت تدا ى صحرا نم نا "هن نشر ؛ةقشملا ةنظم رفسلا ناك ال

 وهو ةالصلا تقو هكردأ امبر يذلا رفاسملل عمجلا ةحابإ :صخرلا كلت نمو . مهب ةمحرو هدابع

 يتالص نيبو ءامهادحإ تقو يف رصعلاو رهظلا يتالص نيب عمجي نأ هل حيبأف ؛ هرفس يف داج

 وهو ءاهرسيو ةيدمحملا ةعيرشلا ةحامس نم هلك اذهو . اًضيأ امهادحإ تقو يف «ءاشعلاو برغملا

 س ةئام ا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدح ا س
 . ساس رە عم« سلا تاك 0 أ ا هر هے

 رهظلا ةالص نيب عمجي مي هللا لوسر ناک :لاق ايم سابع نب هللا دبع نع |١714
 مس هسا يب 2 3 5

 ؛(7١١1) مقر اًقيلعت يراخبلاإ "”ءاشعلاو برغَمْلا نيب عمجيو «ريس رهظ ىلع ناك اذإ رصَمْلاَو
 . )107١5 مقر ملسمو

 )١( «یواتفلا عومجم) يف ةيميت نبال )۲۲ / 505(.

 . (0501/ / ۲۲) (ىواتفلا عومجم) يف ةيميت نبال (۲)

 قلطأو .ديعلا قيقد نبا هيلع هبنو !نيحيحصلا نيب عمجلا» يف قحلا دبع هلاق امك ملسم نود يراخبلا ظفل اذه (۳)

 نيب عمجلا سابع نبا ةياور نم جرخأ اًملسم نإف ؛نيثدحملا ةداع ىلع ثيدحلا لصأ ىلإ ارظن امهيلع هجارخإ فنصملا

 الإ ءاقيلعت الإ يراخبلا هجرخي مل :يناعنصلا لاقو هيلع قفنلا وهو «هنيعب ظفل رابتعا ريغ نم ةلمجلا يف نيتالصلا
 . مزجلا ةغيصب هقلع هنأ
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 امإ ءرصعلاو رهظلا نيب عمجلا هرفس يف ريسلا هب جو راس اذإ مسي يبنلا ةداع نم ناك

 هب قفرألا كلذ يف يعاري ءاريخأت وأ اًيدقت امإ «ءاشعلاو برغملا نيب عمجلاو ءاريخأت وأ اًيدقت

 تقولا نأل ؛امهادحإ تقو يف نيتالصلا هعمج يف اًببس هرفس نوكيف ؛نيرفاسملا نم هعم نمبو

 . امهيتلك نيتالصلل اًنقو راص

 :ءاملعلا فالتخا د

 ًاريخأت وأ اًيدقت عمجلا زاوج ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك بهذف : عمجلا يف ءاملعلا فلتخا

 اهنمو «رمع نباو «سابع نبا نع ثيداحأب نيلدتسم «يروثلاو «دمحأو «يعفاشلا بهذم وهو

 اهعمجي ىتح رهظلا ةالص رخأ سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ يم يبنلا نأ» : هن ذاعم ثيدح

 راس مث اًعيمج رصعلاو رهظلا ىلص «سمشلا غيز دعب لحترا اذإو ءاًعيمج امهيلصي ءرصعلا ىلإ
 لجعي برغملا دعب لحترا اذإو «ءاشعلا عم امهيلصي ىتح برغملا رخأ «برغملا لبق لحترا اذإ ناكو

 . يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور “برغم ا عم اهالصف ءاشعلا

 نودب "ملسم يف هلصأو رخآلا مهضعب هيف ملكتو «ثيدحلا اذه ةمئألا ضعب ححص دقو

 اولوأتف «عمجلا زاوج مدع ىلإ يعخنلاو نسحلاو هابحاصو ةفينح وبأ بهذو . ميدقتلا عمج

 ءاهيلصيف اهتقو رخآ ىلإ رهظلا رخؤي نأ - مهدنع - هتفصو ٠ يروص عمج هنأب عمجلا ثيداحأ

 . ءاشعلاو برغملا كلذكو «اهتقو لوأ يف رصعلا اهدعب يلصي مث

 ءامهادحإ تقو يف نيتالصلا لعج هانعم يذلا «عمجلا ظفل نم موهفملا فالخو فسعت اذهو

 دبع نباو يباطخلا ركذ «ليوأتلا يف قرطلا هذه يفاني وهو «ميدقتلا عمج توبث اًضيأ هيلع ركعيو

 ؛قيض هيف اهتقو لوأ يف ةيناثلاو ءاهتقو رخآ يف امهادحإ نيتالصلاب نايتإلاو «ةصخر عمجلا نأ ربلا

 . ؟ةماعلاب كيأر امف «ةصاخلا رثكأ هكردي ال ذإ

 نود ريخأتلا عمج زوجي هنأ :كلام نع ةياورو :!(177 / ۳) ىلحملا |مزح نبا بهذو

 . اهيف لاقملا نم ءاملعلا ضعب هلاق امب ثيداحألا نع اوباجأو «ميدقتلا

 يف ببس رفسلا نأ ىلإ ءروهمجلاو دمحأو يعفاشلا بهذف . عمجلا مكح يف اًضيأ اوفلتخاو

 عمجلا صاصتخا ىلإ هنع روهشملا يف كلام بهذو . كلام نع ةياور وهو «ريخأتلاو ميدقتلا عمج

 )١( مقر يذمرتلاو «(۱۲۲۰) مقر دواد وبأ هجرخأ  (oo)حيحص ثيدح وهو 3

 مقر هحيحص ىف (؟) )07 / ۷۰٦( .
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 نبا» كلذ ىوقو «« ةيميت نبا» «مالسإلا خيش اهراتخاو ءريسلا هب دج اذإ يهو ةجاحلا تقوب

 نود هيلع ردقي نم هلعفي نأ ةيشخ عمجلل كلام ةهارك : يجابلا لاق إ(577 / 1)] «ىده» يف (ميقلا

 . ثب رمع نبا ثيدحلف رفسلا هب دج اذإ هتحابإ امأو « ةقشم

 .رفسلل ال كسنلل «ةفلدزمو ةفرع يف الإ عمجلا زاوج مدع ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 ام اهنمو ءريسلا يف داج وأ لزانب رفسلا دييقت نع ةقلطملا عمجلا ثيداحأب روهمجلا لدتساو

 كوبت ةوزغ يف اًموي ةالصلا رخآ مدني يبنلا نأ نم ياي لبج نب ذاعم نع (أطوملا» يف

 0 برغملا ىلصف جرخ مث «لخد مث «اعيمج رصعلاو ع

 ("”ربلادبع نباو “«مأل» يف يعفاشلا ركذو دانسإلا تباث ثيدحلا اذه :ربلا دبع نبا لاق

 در اذه يفو ءرفسلا يف داج ريغ لزان وهو الإ نوكي ال س هجورخو هلوخد نأ يجابلاو

 . رفسلا هب دج نم الإ عمجي ال :لاق نم ىلع عطاق

 «ريسلا هب دج ناك هنأ غنت خو رمع نبا ثيدحف «ميقلا نباو .مالسإلا خيشو كلام مامإلا ليلد امأ

 . «امهنيب عمج ريسلا هب دج اذإ ناك , ا يبنلا نإ :لوقيو ءاشعلاو برغملا نيب عمج

 يف ةقشم نطوم رفسلا نألو . اهلوبق نسحي اهئيداحأ يف ةلالد ةدايز روهمجلا دنع نكلو

 هس يديم

 نأ ىلع «هتلدأ نم هوحنو هكا ذاعم ثيدح لعج !١ / 148١ (ىدهلا» يف («ميقلا نب

 هد

 . ةحيرصلا ةحيحصلا ننسلاب دودرمف ةفينح يبأ يأر امأ

 حيبت رفسلا ريغ راذعأ كانهو ءرفسلا لجأل عمجلا يف فلؤملا هركذ ام :ىلوألا ةدئافلا

 ةليل يف ءاشعلاو برغملا نيب عمج» يٍ يبنلا نأ (يراخبلا ١ ىور دقف ءرطملا :اهنم .عمجلا

ESمهنم ةعامج هزوجو «رصعلاو رهظلا نود طقف ءاشعلاو برغم لاب انه عمج ا صخو  

 . هباحصأو دمحأ مامإلا

 )١( «مألا» ىف )۲۳ / ۳ - ۲( . )۲٤( «ديهمتلا» ىف )٤ / ۳٤١( .

 نبا نع تبث نكلو , «رصعلاو رهظلا» : ظفلب نكل . ١( / ؟) عوف رم لصأ هل سيل : «صيخلتلا » يف ظفاحلا لاق (۳)

 2119(2- 1548 /۳) يقهيبلاو «.(007 / ۲) «هفنصم» يف قازرلا دبعو )١ / ١7(«2 كلام دنع اًفوقوم بن رمع

 برغملا نيب ءارمألا عمج اذإ رمع نبا نأ» . حيحصلا يف سيل هنأ دكؤي امم يراخبلل رثألا اذه يقهيبلا رقي ملو

 . اامهنيب عمج رطملا يف ءاشعلاو
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 رهظلا نيب عمج» متع يبنلا نأ 107٠١0 / 50) مقرإ ملسم ىور دقف ؛ ضرملا :كلذكو

 ‹ ؟رفس الو فوخ ريغ نم :ةياور يفو ارطم الو فوخ ريغ نم «ءاشعلاو برغملاو رصعلاو

 لاقو «نسحلاو قاحسإو دمحأو كلام :مهنم «ءاملعلا نم ريثك هزوج دقو «ضرملا الإ كانه سيلو

 ركذو 2 1( / 0)إ ملسم حيحص يف يوونلا هراتخاو «يباطخلا :مهنمف «ةيعفاشلا نم ةعامج هب

 جرحلل عمجلا زاوج ىلع صن دمحأ مامإلا نأ 11076 / ۲۲ ) ىواتف عومجم يفإ ةيميت نبا

 ٠ ضرملا نم عون وهو « ةضاحتسملل عمجلا زاوج تبث دقو . كلذ يف يور ثيدحب لغشللو

 هلعجف «هديدحت يف ءاملعلا فلتخا دق ؛عمجلا هيف حابي يذلا رفسلا نأ :ةينانلا ةدئافلا

 . 217ٌحسرف رشع ةتس ينعي نيدصاق نيموي دمحأو يعفاشلا نامامإلا

 ال هنأو «عمجلا هيف حيبأ -رصق وأ لاط -رفس ىمسي ام لك نأ نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 نمف ؛ريصق رفسو ليوط رفس نيب قيرفت اهيف سيل ةنسلاو باتكلا صوصن نإ :لاقو «ةدمب ردقتي

 مالسإلا خيش هيلإ بهذ امو ؛هل لصأ ال اًقرف هنيب هللا عمج ام نيب قرف دقف ءاذهو اذه نيب قرف
 . ينغملا بحاص هرصنو «ةيرهاظلا بهذم وه

 وأ ؛مويلاب ديدحتلا نم هنع ىوري ام امأو) )١ / 4۸١(: !ىدهلا يف ميقلا نبا لاقو

 . ؟ةتبلأ ءيش اهنم هنع حصي ملف ؛«ةثالثلا وأ «نيمويلا

 ةفرع يعمج يف الإ ؛عمجلا نم لضفأ عمجلا كرت نأ «ءاملعلا روهمج دنع :ةثلاثلا ةدئافلا
 . ةحلصملا نم كلذ يف امل ؛ةفلدزمو

 :تددحلا نم ذخر ام +

 .ءاشعلاو برغملا يتالص نيبو «رصعلاو رهظلا يتالص نيب عمجلا زاوج ١-

 امك ةلدألا هيلع تلد دقو «نيتالصلا نيب ريخأتلاو ميدقتلا زاوج ديفي ثيدحلا مومع ۲

 ْش . مدقت

 لاق «هيف ءاملعلا ةلدأو كلذ يف فالخلا مدقتو « ريسلا هب دج اذإ اب صاخ هنأ هرهاظ “۳

 ىلع ناك اذإ عمجلا ىلع لدي ثيدحلاو :!(44 / ؟) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا

 ليلدلا ناكل ةلاحلا هذه ريغ يف عمجلاب ثيداحألا نم هريغ دورو الولو ريس رهظ

 مل ةفصب قلع دق «ثيدحلا اذه ريغ يف عمجلا زاوجف «هريغ يف عمجلا عانتما يضتقي

 ةعبرأ لايمألابو ءرشع ةتس خسرفلاب رصقلا ةفاسم نوكتف « رتم وليك فصنو وليك ؟ليملا"و لايمأ ةعبرأ "خسرفلا7 )١(
 . ؟ًرتم وليك" نيعستو ةتس :وليكلا بو ليم نيتسو
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 مايقل ؟ىلوأ هب لمعلاف «لوزنلا ةلاح يف عمجلا حص اذإ نكل ءاهؤاغلإ زوجيل نكي

 ىلع لدي ليلدلا كلذ مايقو «ريسلا ينعأ ؛ةروصلا هذه ريغ يف زاوجلا ىلع رخآ ليلد
 ؛ثيدحلا اذه نم موهفملاب ليلدلا كلذ ضراعي نأ نكمي الو «فصولا اذه رابتعا ءاغلإ

 ها . حجرأ اهصوصخب ةروصلا كلت يف زاوجلا ىلع قوطنملا كلذ ةلالد نأل

 عم برغملاو ءرصعلا عم رهظلاب صتخي عمجلا نأ ثيداحألا نم هريغو ثيدحلا لدي -4

 . اهنم اهنم ءيش ىلإ عمجت ال رجفلا نأو «ءاشعلا

098 

 رقسلا ىف ةالصلا رصق باب ٠ "٠-
 عامجإلا رذنملا نبا لقنو 507 55 ؛رهظلا يهو ةيعابرلا تاولصلل وه :رصقلا

 ٠ رجفلاو برغملا يف رصق ال هنأ ىلع

 ٠ هيلع ةقفشو رفاسملاب ةمحر تعرش يتلا هصخر نم هنأل ؟رفسلا الإ ببس هل سيلو
 س ةئام ا دعب نورشعلاو عساتلا ثيدح ا اه

 رَمَسلا يف ديزي ال َناَكَ متو هللا لوسر تبحص لاق كيت مَع نب هللا دبع نع ۲۹

 :( 45 قر علو 1070ق يراها. كلك نامثعو رمعو ركب ااو (نيتعكر ىلع

 ١ :ىلامجإلا ضحملا ×

 رمعو ركب ابأ بحص كلذكو “«رافسأ يف هع يبنلا بحص هنأ ت رمع نب هللا دبع ركذي

 ٠ امهيلع ديزي الو ؛نيتعكر ىلإ ةيعابرلا ا ضني وتم لك ناكف ٠ مهرافسأ يف نامثعو

 ؟اهنايتإ بحتسي ةصخر وأ بجاو وه له :رصقلا يف ءاملعلا فلتخا

 ٠ لضفأ رصقلاو ؛مامتإلا زاوج ىلإ دمحأو ؛يعفاشلاو «كلام .:ةثالثلا ةمثألا بهذف

 ٠ ناتعكر رفاسملا ضرف نإ :لاقو مزح نبا هرصنو ؛رصقلا بوجو ىلإ :ةفينح وبأ بهذو

 لدي ال لعفلا ناب بيجأو هرافسأ يف هيلع يع يبنلا ةموادم ؛رصقلل نيبجوملا ةلدأو

 ٠ روهمجلا دنع بوجولا ىلع

 رهظلا رفسلا يف تتقرب نام ری وبا نأ ) / ةدايز ةصالخو ٠ ديزأو رثكأ السم” ظفلو ي راخبلا ا ظفل اذه )١(

 رمعو ركب ابأو هس يبنلا بحص هنأ ركذ مث يتالص تمهثأل اًحبسم تنك ول لاقف نولفنتي اًسانأ ىأرف نيتعكر

 ٠نيتعكر ىلع رفسلا يف نوديزي ال اوناكف ؛ مف نامثعو
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 1 / 5) مقر ملسمو )-٠١4(4 مقر يراخبلا] نيحيحصلا يف عشان هاف ةشئاع ثيدحب اًضيأ اولدتساو

 . (رَضَحْلا ةالص تّمنأو رفسلا ةالص ترقأف نيتعكر ةالصلا تضر

 « مب يبنلا ىلإ عفري ملو ي ةشئاع مالك نم اذه نأ : اهنسحأ «ةبوجأب هنع بيجأو

 . ةالصلا ضرف نامز دهشت مل ةشئاعو

 اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف :ىلاعت هلوقف رصقلا بوجو مدع ىلع روهمجلا ةلدأ امأ
 . ةيزع سيلو ةصخر هنأ ديفي حانجلا يفنف 1٠١١ :ءاسلا] ( ةالصلا نم

 . هنم لوطأ ءيش نم نوكي امنإ رصقلاو مس لصألا نأبو

 اوم ةشئاع تن : و

 هاور (موصيو رطفيو «متيو رفسلا يف رصقي ناك يب يبنلا نأ)
 دوس هوا لاق «( ينطق رادلا

 ثيدحلا نأبو .فوخلا ةالص يف ةفصلا رصق يف تدرو ةيآلا نأب روهمجلا ةلدأ نع بيجأ دقو

 30 ا يبنلا ىلع بذك ثيدح اذه :(ةيميت نبا) مالسإلا خيش لاق ىتح «هيف ملكتم

 نم فالخ نم اًجورخو « دي يبنلل اًعابتا ءرصقلا عدي الأ رفاسملل ىلوألا :تلق

 ءاملعلا ةماع دنع لضفألا هنألو «هبجوأ

 ركذو «مامتإلا ةهارك : )٤ / ٤١١( «تارايتخالا » يف هنع لقن (ةيميت نبا» مالسإلا خيشو

 ملع دق :اًضيأ نيدلا يقت خيشلا لاقو مثلا ةالص ةحص يف فقوتلا دمحأ مامإلا نع لقن هنأ

 دعب معلق معو کب وا كلا و ك ر رسل نق ذ ىلصي ناك امنإ مسي يبنلا نأ رتاوتلاب

 ءاملعلا ريهامج 37 امك ءلضفأ نيتعكرلا نأ ىلع لدي اذهو

 ١- نيتعكر ىلإ رفسلا يف ةيعابرلا ةالصلا رصق ةيعورشم .

 قيرط نم ١5١( / ”) «یربکلا ننسلا ١ يف يقهيبلا هجرخأ :تلق « حيحص هدانسإ :لاقو (۱۸۹ / ۲) ننسلا يف )١(

 . هب هن ةشئاع نع «حابر يبأ نب ءاطع نع ديعس نب رمع
 اهنأ ةورع ركذو متت تناك ةشئاع نإف ؛ ةديعب هتحصو دمحأ هركنتسا دقو 14 / ۲) «صيخلتلا ١ يف ظفاحلا لاق -

 . تلوأت اهنأ اهنع ةورع لقي مل ةياور لي يبنلا نع اهدنع ناك ولف .؛حيحصلا» يف امك نامثع لوأت امك تلوأت

 نبا ةريغملاو «حلاص نب مهلدو . رمع نب ةحلط نع يقهيبلا هاور دقو ١97(: / ۲) «ةيارلا بصن» يف يعليزلا لاقو -

 .فوقوم ةشئاع نع حيحصلاو :لاق هرب ةشئاع نع ءاطع نع ءافعض مهتثالثو . دايز

 .(550 - 555 / )١ «داعملا داز» : رظنا (۲)

 . )١١١5( مقر يراخبلا هجرخأ (۴)



 .مهرافسأ يف نيدشارلا هئافلخ ةنسو « ب يبنلا ةنس وه رصقلا نأ ١-

 رافسألا ءاملعلا قحلأ دقو . ةعاط رفس لكو .داهجلاو جحلا رفس يف ماع رصقلا نأ -"

 مهضعبو «حابم رفس لك يف رصقلا زوجي هنأ ىلإ روهمجلا بهذ :يوونلا لاق «ةحابملا

 دحأ لك اهيف يوتسي ةماع ةصخرلا نأ حيحصلاو «ةيصعملا رفس يف رصقلا زجي مل

 . 894(1 / ۳) ةدعلا]

 ؛ةقلخ ىلج ةةدابغ نايس بح املا ورتا ته ةجنايشو تلخ ولا ف

 لاتقب ةقشملا تداز اذإو «ةالصلا صقن يف مهل صخر ,ةقشملا ةنظم رفسلا ناك امل هنإف

 . ءاضيأ ةالصلا ضعب مهنع ففخ «ودعلا

 ؛هقالطإ ىلع ىقبي نأ نسحألاو «ليوطلاب ديقي مل .قلطم ثيدحلا اذه يف رفسلا ٥-

 . ارفس يمس ام لك يف صخر تيف
 . ءيش هيف تبثي ملف « ةدودحم خسارفب وأ « ةنيعم ةدمب هدييقت امأ

 ةغللا يف دح هل سيلو «عراشلا هدحي مل رفسلا :هللا همحر “"ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 . ها . رفس وهف ارفس مهدنع ناك امف «هنوداتعيو سانلا هفرعي ام ىلإ هيف عجريف

 )١( (ىواتفلا عومجم» يف ) 55 / 5٠ -5١(,
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 ی کد
 ةعمج لا باب -۴۳

 نم مهلبق نم هنع لضأو «نيملسملا هب هللا صح دقو «'عوبسألا مايأ لضفأ ةعمجلا موي

 . ةمألا هذه ىلع ًالضفو هنم امرك ؛ممألا

 اذكو ءضورفلا دكآ يه يتلا ةالصلا هذه اهمظعأو «تادابعلا نم صئاصخ مويلا اذهلو

 يف «فهكلا# ةروسو ءاهرجف ةالص يف (ناسنإلا و «ةدجسلا# يتروس ةءارق '”بابحتسا

 تاينلا وبا یو تار لاعلان ع والا و ات

 مث «بيطخلا روضح ىلإ ءاعدلاو ركذلاب لاغتشالاو 0ک اهيلإ باهذلاو "اهيلع ردقي يتلا

 يف فلتخا دقو « يعادلا اهيف دري ال «' :7ةباجتسا ةعاس مويلا كلذ يف نأل ؛هتبطخل تاصنإلا

 نم مهنمو «ةالصلا ءاضقنا ىلإ ربنملا ىلع مامإلا سولج نم اهنإ :لاق نم مهنمف :ءاملعلا اهنييعت
 نأ امك ءدمحأ مامإلا هراتخاو نيعباتلاو ةباحصلا روهمج لوق اذهو ءرصعلا دعب ةعاس رخآ اهنإ :لاق

 ناطيتسالا طرشو ءاهنايتإ ىلع ديكأتلاو «عامتجالا نم اهريغ يف دجوت ال صئاصخ هيف ةالصلل

 دعب ءارشلاو عيبلا ميرحتو ءاهتءارق يف رهجلاو ءاهيلع (117نيتبطخلا مدقتو ءاهتالص يف ةماقإلاو

 عمجأ اذل ؛رصعلا ةالص يف تأي مل ام اهنع ١2")فلختلا يف ديدشتلا نم ءاج دقو اهلا الا

 . ةفرع عمجم ىوس نيملسملا عماجم لضفأ اهنإ :اولاقو «نيع ضرف اهنأ نوملسملا

 (دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» هباتك يف ًالوطم ًالصف «ميقلا نبا» خيشلا اهل درفأ دقو

 . )1/ £٤)

 يبأ ثيدح نم (۱۳۷۳) مقر يئاسنلاو (588) مقر يذمرتلاو (8014) مقر (هحيحص ) يف ملسم هجرخأ ام اهنم )١(

 هيفو «ةنحلا لخد هيفو «مدآ قلخ هيف :ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريخ :لاق مدي يبنلا نإ :لاق ةريره

 . حيحص ثيدح وهو !ةعمجلا موي يف الإ ةعاسلا موقت الو ءاهنم جرخأ
 . اًبيرق يتايس (1)

 :هلوقب صيخلتلا يف يبهذلا هبقعتو هاجرخي ملو .دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو « (778 / ۲) مكاحلا هجرخأ (۳)
 . يردخلا ديعس يبأ ىلع )١1514( مقر ؛ (بعشلا» يف يقهيبلا هفقوو . ريكانم وذ يع

 ١ اًبيرق يتأيس )2( . )١ / ۳۷١( «داعملا دازا) :رظنا )0

 . اًبيرق يتأيس )۸( . (۸۸7) مقر يراخبلا هجرخأ (۷) . (۸۸۳) مقر يراخبلا هجرخأ (3)

 مم ل ع وو ١ يف ملسمو )4۳٤(« مقر يراخبلا هجرخأ (9)

 هاف ةريره يبأ ثيدح نم )۸٥۲( مقر ا عسر )۹۳٥(«‹ مقر يراخبلا هجرخأ )٠١(

 . (4۲۸) مقر يراخبلا هجرخأ )١١(

 امهنأ مشن غب ةريره ياو ومع جيلا دع كيد نم / ) مقر (هحيحص 7 يف ملسم هجرخأ ام : (اهنم) (۱۲)

 مث «مهبولق ىلع هللا نَمَتحَيَل وأ «تاعمحجلا مهعذو نع ٌماوقأ نيهتنيَلا : هربنم داوعأ ىلع لوقي مسا هللا لوسر اعمس

 نفاق رک
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 2 ثيدحلا

 ٣۰ ا هللا لوسو بتم يف ورا الاجر نأ : فإن يدعاسلا دعس نب لهس نع :

 ريكو ربك هلع ماف 3 ي هللا لوس تيكر دقو بالا ءافرط نم :لهس َلاَقَف ؟وه دوع يآ نم
  0َت تر لع ع تربع س نع وع مساس مولر ا و

 a لح يشل ؛ ربنملا ىلع وهو هءارو سانلا

 یب اومتأتل 1 2 سالا اهيأي» :لاقف ساتلا ىلع لبقأ مت ("7هتالص رخآ نم غرف
 و و ا ا دع

 ا :اظفل يفو . )0٤4( ملسمو :(411 مقر يراخبلا ١ | يتالص اوملعتلو
 7 م مد ر r 2 مے ل

 . (ىرّقهَقْلا لز مث اهيلع وهو عفر مث .اهيلع

 .كشلا يهو «(ةيرملا» نم نوكي وأ ؟ ربنملا ءيش يأ نم «اولداجت يأ :اورامت ١-

 ضرألا هتباتمو «هنم مظعأ لثألا نأ الإ «لثألا هبشي رجش ءافرطلا : ةباغلا ءافرط -؟

 . ةرونملا ةنيدملا ضرأك «ةخبسلا

 . اًبرغ اهنم عقي «ةنيدملا يلاوع يف عضوم ءانه هب دارملاو «فتلملا رجشلا :ةباغلا -

 (يرقهقلا و هيشم ةهج ىلإ ههجو لعجي نأ ريغ نم فلخلا ىلإ عجر يأ :ىرقهقلا ٣-
 . روصقم مسا

 (اوملعتت ( هلصأو «ةيناثلا ماللا ديدشتبو .ىلوألا ماللا رسكب وه :ىتالص اومّلعتلو - 5

 :ريءاتب

 :ىلامجإلا ىنحملا *:

 اوؤاجف ةنيدملاب ةباحصلا نم تام نم رخآ هنأل ؛ هنامز لهأ ملعأ هن دعس نب لهس ناكف

 . ةباغلا ءافرط نم هنأ مهربخأف «مهلکشم ليزيو مهل نيبيل هيلإ

 سانلا ربكو ربكف «ةالصلل هيلع ماق يع هللا لوسر تيأر دقل :مهل لاق هربخل “"اًتيبثتو

 داع مث «ربنملا لصأ يف دجس ىتح فلخ ىلإ عجرو «هنم لزنو عكر مث هربنملا ىلع وهو «مءارو

 مث «هتالص نم غرف ىتح دوجسلا دنع هنم لزنيو مايقلا دنع علطي اذكه لاز امو هيلع علطف

 . يراخبلا دنع سيلو ملسم دارفأ نم اذه :يشكرزلا لاق «هتالص رخآ نم غرف ىتح داع مث» :هلوق )١(

 نأ دارأ «لاؤسلا يف الو لادجلا يف ال ركذ اهل تأي مل هنأ عم < ا يبنلا ةالص ةيفيك مهميلعتب دارأ هنأ لمتحيو (۲)

 هب سيل اميف مهلادجو مهشاقن نوكي الو «ةعفانلا عيضاوملا هذه لثم يف اوسفانتيو اوثحابتي نأ مهل يغبني هنأ نيبي

 . حراش . ها ؟ربنملا ناك ءيش يأ «نم» ك ةدئاف
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 نم لعفلا اذه لعف ام هنأ ىلإ مهل ادشرم هلاق ام سيا لاقف ؛سانلا ىلع لبقأو فرصنا

 : هب اودتقيو هنم اوملعتيف هتالص اوريل الإ لوزنلاو ربنملا ىلع عولطلا
 :تيدحلا نم دخوب ام دع

 ٠ مهلبق نم اوذخأ نيذلا ءاملعلا ىلإ عوجرلا يف مهبدأو “ملعلا يف نيعباتلا ثحابت ”

 ٠ ةالصلا ةيفيك مهميلعتك ةجاحلل ةالصلا يف نيمومأملا نع مامإلا عافترا زاوج ۲

 :لاق هلم يبلا نأ : ها ةفيذح نع ١( ادواد وبأ يور ال ؟رکیف ةجاحل نكي مل نإف
 .«مهناكم نم عفرأ ماقم يف نموقي الف ؛موقلا لجرلا مآ اذإ»

 ٠ ةالصلا رضت ال اهنإف ةجاحلل ةريسيلا ةكرحلا زاوج ۳

 اهيلع ظفاحيو عبتت يتلا هتنس نم هلاعفأ نأو < ع يبلا عابتا بوجو ٤

 قئاقح هب مهل روصي يذلا لعفلاو لوقلا نيب عمج هنإف ؛ اط هميلعت نسح هيفو 8

 ٠ ءايشألا

 لب عوشخلاو صالخإلا يفاني ال هنأو ؛يلعتلا لجأل ةالصلا ةماقإ زاوج ىلع ليلد هيف 7

 ٠ ةدابع ىلإ ةدابع ةدايز وه

2620 
 س ةئالا دعب نوثالثلاو يداح لا ثيدح ا هس

 اجلا نم ءاج نم :لاق ی هللا ل سر نإ : غ ع ر هللا رو 4
Iوس رم نبا ۰ ع دنع  

 KAGE“ / ۲( مقر ملسمو )414( )۸٩٤(“ (AYY)“ مقر يراخبلا] (لستغیلف

 :ىلامجإلا عملا
 ا ثيح نيملسملا عماجم نم ريبك عمجمو ؛ميظع دهشم ةعمجلا ةالصل عامتجالا

 ةهبأو ؟السإلا راعش هيف رهظي يذلا لفحملا اذه لم ا اهنونكسي يتلا دلبلا ءاحنأ نم اهئادأل

 ا يبنلا رمأ اذل * مسج فظنأو ةحئار بيطأو ةئيه نسحأ ىلع هيلإ يتآلا نوكي نيملسملا

 ةكئالملاو نيلصملا اهب نوذؤي حئاورو خاسوأ مهيف نوكي الثلو اهل نايتإلا دنع اولستغي نأ

 )959(٠1 مقر يراخبلا] ركذلاو ةبطخلا عامسل نيرضاحلا

 نع (091) مقر دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا هل دهشيو تلق ةريغل نسح ثيدح وهو (044) مقر ًاننسلا "يف )١(
 Ns “ هذبجف هصيمقب هلق دوعسم وبأ ذخأف ناكد ىلع سانلا مأ ةفيذح نأ مامه

 ' حيحص ثيدح وهو ينتددم نيح تركذ دق ىلب لاق كلذ نع نوهني اوناك مهنأ 4
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 :ءاملعلا فالتخا د:

 :ثيدحب نيلدتسم © بجاو هنأ ىلإ ةيرهاظلا بهذف : ةعمجلا لسغ يف ءاملعلا فلتخا

 )۸٤7([ ٠ مقر ملسمو “(۸۷۹) مقر يراخبلا] “هيلع قفتم ' !ملّتحُم لك ىلع بجاو يحل موي لسغا

 : وز ةرمس نع «نسحلا ثيدحب نيلدتسم «بجاو ريغ هنأو “هبابحتسا ىلإ 0 بهذو

 (لّضْفَأ لنسغلاف لسا ن نمو ءاتَمْعَنَو اَهبَف ةعمجلا موي ًاضوت نما :لاق ما بلا نأ

 ثيدحلا اذه دنس مواقي الو 2٠١١!: / ۳) ماكحألا ماكحإإ ديعلا قيقد نبا لاق ٠ ؟١)ةسمخلا هاور

 ٠ احيحص هدنس يف روهشملا ناك نإو “ةبجوملا ثيداحألا

 ٠ ةينسلا ديكأت ديفي هنأب ةيرهاظلا هب لدتسا يذلا ثيدحلا نع اوباجأو

 وأ .بجاو قح يلع كل :دحأل دحأ لوقي امك «قحلا “ثي يدحلا يف ' 'بجاولا ىنعم نأو

 مهنم رهظتف ؛نوقرعيو «ةنشخلا ةليقثلا بايثلا نوسبلي ةباحصلا ناك موي «مالسإلا لوأ يف كلذ نأ

 ىلإ بوجولا نم مكحلا خسن ؟بايثلا فيفخ اوسبلو ؛مهيلع هللا عسو املف ٠ةهيركلا ةحئارلا
 : ب رمع نبا نع ۲۵۷۷ مقر ۱۳١ 7 ۱۳۵ / ۲) هدنسم يف] هناوع وبأ جرخأ «بابحتسالا

 كلذ اوكشف «ةريغتم بايث مهيلعو اوؤاج ةعمجلا تناك اذإف ؛مهلامعأ يف نودغي سانلا ناك

 (لستغيلف ةعمجلا مكنم ءاج نم» :لاقف ميم هللا لوسرل
 يف “ميقلا نبا" لاق اذلو  هرهاظ نع ثيدحلا ليوأتل ةضهان ريغ ةبوجأ هذه نأ قحلاو

 بوجوو «ةالصلا يف N “رتولا بوجو نم ىوقأ هبوجوو) )١ / ۳۷١(: 'ىدهلا )

 ٠ ها ؟ريخألا دهشتلا يف ا يبنلا ىلع ةالصلا بوجوو ركذلا سمو ءاسنلا سم نم ءوضولا

 ىلع لسغلا بجيو" :!030877017 / )7١ ىواتفلا عومجمإ ؟ةيميت نبا" مالسإلا خيش لاقو

 فلتخا 1017 /5) ؟ةنسلا حرش" يف يوغبلا لاقو “هريغ هب ىذأتي حير وأ «قرع هل نم

 :لسغ ريغ نم ةزئاج ةالصلا نأ ىلع مهقافتا عم ةعمجلا لسغ بوجو يف ءاملعلا

 هبوجو ةلدأو هتيعورشم ىلع قفتا دق هنأل ؟لسغلا عدي الأ ةعمجلا ىلإ بهذ نمل ىلوألاف

 عم اوراد ”ثيدحلا اولوأ نيذلا يأ- ءالؤهو ٠ يناعنصلا لاق ؛ىلوأو نسحأ طايتحالاو “ةيوق

 ٠ نيعتم دبعتلاو ىنعملا نيب عمجلا نأ ركذو ؛دبعتلا ىلع ةظفاحملا اولفغأو ىنعملا

 ((1584 مقر ۲ / )١ يئاسنلاو ((1917) مقر يذمرتلاو ؟(05) مقر دواد وبأو ١١“ ۰ 8 / 5) دمحأ هجرخأ )١(

 ٠ نسح ثيدح وهو ؛اعوفرم كُنت بدنج نب ةرمس ثيدح نم )-٠١4( مقر هجام نباو
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 :ثيدحلا نم ةذوخأملا ماكحألا +
 ؛هرهاظ ىلع ثيدحلا لمح لصألاو «ةعمجلا ةالصل لسغلا بوجو «ثيدحلا رهاظ ١-

 ٠ هتلدأو كلذ يف فالخلا مدقتو

 اهل دوصقم هنأل ؟حيحصلا وهو اهيلع مدقيو ؛ةالصلل نوكي لسغلا نأ ىلع ليلد هيفو -؟

 -::ةالصلا دعب ولو فكي للا نأ نوري نيذلا ةيرهاظلل اقالخ ءاهمويل ال

 ٠ اهتالص ىلإ تاز اا لضفألا نأ ىلع ليلد هيف ۳

 نما ىلإ يايا اوا ی له ندم لا و ور ةيكط ن4
 لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب ايظا ةئيه لمجاو لاح نح قع الا ةدانغلا

 ۰١ :ىارعالا| € دجسم

 حرص دقو «لسغلا هل عرشي الف هريغ امأ «ةالصلا نايتإ دارأ نمل لسُملا ةيعورشم نأ -ه

 .نم» وهو ۱۷١۲([ مقر ۱۲١ /7) هحيحص يف | ةميزخ نبا دنع ثيدحلا ظفل كلذب

 . «لسغ هيلع سيلف اهتأي مل
 س ةئام لا دعب نوثالنلاو تالا ثيدحلا س

  Eيتلا لجر ءاَج :لاق غ هللا دبع نب رباج 4 39

 , r ENمقر يراخبلا| |(ِنْيتعكر عكراف مق :لاق ءال :لاق «؟نالف اي تّيَلِصأ» )980( <

 مقر 06 «(؟81) )۸۷٥([ « ةياور ىفو  oمقر ملسم )٥٥ / ۸4۷٥([ ٠

 . :ىلامجإلا ضحملا *:
 «ةبطخلا عمسيل سلجف ؟ سانلا بطخي هيء يبنلاو يوبنلا دجسملا ينافطغلا كيلس لخد

 eee ا هريكذت هعنم امف ؛دجسملا ةيحت لصي ملو

 . ؟نيتعكر عكراف مق» :لاقف ءال :لاق ؟كارأ نأ لبق دجسملا فرط يف «نالف اي تيلصأ»

 0 اًماع ميلعتلا نوكيلو «ةجاحلا تقو يف لجرلا ّمّلَعِبل ؟ميظع دهشمب كلذ

 :ءاملعلا فالتخا +

 سلجي مأ ءدجسملا ةيحت يلصي له :بطخي بيطخلاو دجسملا لخد نميف ءاملعلا فلتخا

 ؟ةالصلا هل عورشملا نأ ىلإ ثيدحلا باحصأو ؛دمحأو ؛يعفاشلا بهذف ؟مامإلل تصنيو

 عكريلف «بطخي مامإلاو ةعمجلا موي مكدحأ ءاج اذإ) :ثيدحبو «ثيدحلا اذهب نيلدتسم

 ٠ 808(1 / 09 مقر ملسمإ (نيتعكر
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 ّىرْف اذإو» :ىلاعت هلوقب نيلدتسم يلصي الو سلجي هنأ ىلإ ةفينح وبأو كلام بهذو

 موي تصنأ كبحاصل تلق اذإ :ثيدحو 212.04 :فارعألا | (اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا

 :801(1) مقر ملسمو ء(٤4۳) مقر يراخبلا) توغل دقف ؛بطخي مامإلاو ةعمجلا

 ةبوجأب ةيآلا نع ةالصلل نوبحتسملا باجأو

 ناصصخم كلذكو ههب ةبطخلا ةدارإ ضرف ىلع اهل ناصصخم نيثيدحلا نيذه نأ اهنم

 ا رمآلا ثيدحلل

 ذحألا E وعرب جلو ةا تالا اج ع كلامو ةا وبا فاجأو

 1é) /5) السم حرش : ' يف يوونلا لاق اذلو ؟ نيحيرصلا نيحيحصلا نيثيدحلا نيذهب

Eلاق «امهيف زوجتيلو نيتعكر عكريلف بطخي مامإلاو مكدحأ ءاج اذإ» : 

 ٠ هفلاخيف اًحيحص هدقتعيو ظفللا اذه هغلبي اًناع نظأ الو «ليوأت هيلإ قرطتي ال صن اذه

 :تيدحلا نم ذخأؤيام +

 ١ هب نايتإلا مزلي يذلا اهراعش نم اذه نأو ةعمجلا يتبطخ ةيعورشم ٠

 يف ىتح اهب نايتإلاب رمأ يَ يبنلا نوكل ةهدُكأتو دجسملا ةيحت يتعكر بابحتسا -1
 ٠ لاحلا هذه

 نأ ياع يبنلا هرماف ؟سلج لجرلا نال اهتينسو اهتقو بهذي ال فيفخلا سولجلا نأ -

 "يلعبوا موك
 ٠ هبطاخي نمو بيطخلل ةبطخلا لاح مالكلا زاوج -4

 ٠ لاح يأ يف هاري أطخ نع تكسي ال يَ يبلا نأ 0

 ٠ بيطخلل تاصنإلا نم دب ال هنأل ؟نيتعكر ىلع ةالصلا ىف ديزي الأ <

 س ةئام ا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدح ا هه
 اق وهو نيتبطح بطخي تل هللا ل وسر ناک لاق غ رمع نب هللادبع نع 1171

 :871(1) مقر ملسمو (4۲۸) ؛(۹۲۰) مقر يراخبلا ٠ سوُلجب مهب لصفي

 :ىلامجإلا ىفعملا *
 مهرجزيو اريخلا ىلإ ام هيف مههجوي نيتبطخ ةعمجلا موي سانلا بطخي يع يبنلا ناك

 ٠ رشلا نع
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 مايقلا يف الو «مهظعوو مهميلعت يف غلبأ نوكيل ؛ ربنملا ىلع مئاق وهو نيتبطخلاب يتأي ناكو

 لصفيف «حيرتسيل ةفيفخ ةسلج سلج ىلوألا ةبطخلا نم غرف اذإف . هتهبأو مالسإلا ةوق راهظإ نم
 . ةيناثلا بطخيف موقي مث «ةيناثلا نع ىلوألا

 :تيدحلا نم دخ وي ام 6

 لقني مل :يبلحلا لاق ءاهتحصل ناطرش امهنأو «ةالصلا لبق ةعمجلا يف نيتبطخلا بوجو ١-

 بهذم وه بوجولاو ءزاوجلا نايبل ةرم ولو هلعفل ازئاج ناك ولو ةبطخ الب اهالص هنأ

 . ءاملعلا ةماع

 . ةردقلا عم مايقلا بوجو يعفاشلا بهذمو نيتبطخلا يف بيطخلا مايق بابحتسا -۲

 روهمجلاو ءاملعلا ضعب هبجوأو ءامهنيب لصفلل نيتبطخلا نيب ريسيلا سولجلا بابحتسا -۳

 . بجاو ال ةنس هنأ ىلع

 داف د6

 مل فنصملا هركذ يذلا ظفللا اذهو ١١١([: / ) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق

 . (نيحيحصلا» ىف ةغيصلا هذهب هيلع فقأ

 :هجولا اذه نم "ينطقرادلاو (17يئاسنللو :(5 ١5 / 7 «يرابلا حتفاا يف رجحت خذا لاقو

 ظفللا اذه ازعف «ةدمعلا» بحاص لفغو «سولجب لصفي ءاًمئاق نيتبطخ بطخي ناك)»

 وهو ءرخآ ظفلب درو امنإو « ظفللا اذهب نيحيحصلا يف دري مل ثيدحلا نأ نيبت اذهبو :تلق

 امك «موقي مث سلجي « اًمئاق ةبعمجلا موي بطخي مي هللا لوسر ناك رمع نبا ثيدح نم

 . (نآلا نولعفي

 :ةيداق ةدئاف ×

 هانيع ترمحا بطخ اذإ مسي ناك :هتصالخ ام )١ / ۱۸١ داعملا داز يفإ ميقلا نبا لاق

 تاملكلا دصقي ركذلا رثكيو «ةالصلا ليطيل ؛ةبطخلا رصقي ناكو «هبضغ دتشاو هتوص العو

 مهرمأي ناكو «هئاعدو هللا ركذ دنع ةبابسلاب ريشي ناكو «مالبمإلا دعاوق هباحصأ ملعيو «عماوجلا

 عرش ناذألا نم كشف لالب غرف اذإ ناكو «سانلا باقر يطخت نع ىهنيو « تاصنإلاو وندلاب

 )١( «ناسلا» ىف )١ /  oY«ننسلا» ىف (۲) . (۱۷۲۱ مقر )۲ / 0٠١(.
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 اه ةئاما e ثيدحلا س

 موي تصنأ ' كبحا صل تلف اإ E ىلا نأ ي ةريره يبا نع ! !١5

 . !(401) مقر 6 )4۳٤(« مقر يراخبلاإ «توغَل دقف ا مامإلاو ة ةعمجلا

 .رجألا نم ولخلاب ليمش نب رضنلا هرسفو «ةدئاف هيف سيل .طقاس لوقب ىتأ ءازغك :اغل

 ربدتيل ؟بيطخلل امهيف تاصنإلا : عمتسملا بادآ نمو «ناتبطخلا ةعمجلا راعش مظعأ نم

 ىهن نم نإف «ءيش لقأب ولو . مالكلا نم ماي يبنلا رذح اذلو ؛ ءاعدلا ىلع نمؤيو «ظعاوملا

 .ةبطخلا عامسل فانمب ىتأ هنأل ؛اغل دقف بطخي مامإلاو «تصنأ» :هلوقب ولو مالكلا نع هبحاص

 1 :ثيدحلا نم ذختيام #
 بوجو ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا لقن دقو «ةعمجلا موي بيطخلل تاصنإلا بوجو ١-

 . كلذ

 . ماقملل فانم هنأو ةبطخلا عامس لاح مالكلا ميرحت 5

 لخد يذلا ةصق يف مدقت امك 9 ا وأ مامإلا بطاخي نم اذه نم ىنثتسي -۳

 . طحقلا لي يبنلا ىلإ اكش يذلا يبارعألا ةصق يف امكو «لصي ملو دجسملا

 لب «توكسلا هل يغبني ال هنإف ؛دعبل بيطخلا عمسي ال ناك نم ءاملعلا ضعب ىنئتسا ٤-

 لغشي نأ يغبني الف «ممصل هعمسي ال نم امأ . هيجو وهو «ركذلا وأ ةءارقلاب لغتشي

 . هسفن نيبو هنيب كلذ نوكيو ةءارقلاب رهجلاب هلوح نم

 اه ةئاما ا ل
 کا م لا لا ا ی

 يف حار مث ةعمجلا موي لستغا نم :لاق هتلر يتلا نا قاب ي ةريره يآ نع 1١5

 يف حار نمو ةرقب ترق امن اكف ةيئانلا تاسلا يف حار نمو «ةندب برق امنا ىلوألا ةعاّسلا
 ةجاجد برق اَمنَكَف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو «نرقأ اشبك برق امن ةَتلَّثلا ةعاسلا

 ساب رپ ررر
 نوعمتسي ةكئاللا ترضح مامإلا جرح اذِإف ةضْيِب بر امنأكف ةسماخ ا ةعاسلا يف أر نمو
 . [(860) مقر ملسمو ء(١۸۸) مقر يراخبلا] (رْكّذلا

 ثيدح نم (”55 / ۳ يقهيبلاو «(۱۷۸۸ مقر ۱٤٤ / ۳) ةميزخ نباو «2660 مقر 06 )1١/ يئاسنلا هجرخأ )١(



 هه sees (o) اگلا ةديغ قرت : 2
 ظ :ثيدحلا بيرغ *

 اذلو ؛انه دارملا وهو «باهذلا قلطم ىنعمب يتأت امك «راهنلا رخآ يف ريسلا ىنعمب ىتأت :حار

 ضعبو زاجحلاو دجن يف ًالمعتسم اذه لازي امو «ةعمجلا ةالصل راهنلا لوأ يف باهذلا اهب ديرأ

 . ]0700 - ه5 / )٥ برعلا ناسلإ . ماشلا دالب .

 ناسلإ جداجدو «جاجد :عمجلاو «ىثنألاو ركذلا ىلع عقي ءاهرسكو لادلا حتفب :ةجاجد
 يف “'يرزاملا مزج دقو «ناتغل « اهرسكو داضلا حتفب : (ةكئاللا ترضح» !(797 / 5) برعلا

 . ةعمجلا موي رضح نم ةباتك ءالؤه ةفيظو نأ ملسم حرش

 اذهب اهنم دارملا وهو بلغأ لبإلا يف اهنكلو «ةرقبلاو لمجلاو ةقانلا ىلع قلطت :ةندبلا
 ۰ . ثيدحلا

 :ىلامجإلا حملا +:

 ركذف . كلذ يف لضفلا تاجردو «ةعمجلا ىلإ ريكبتلاو لاستغالا لضف ا يبنلا نوبي

 رجأ هلف ؛ىلوألا ةعاسلا يف اهيلإ بهذ مث ةالصلا ىلإ باهذلا لبق ةعمجلا موي لستغا نم نأ

 يف حار نمو . ةرقب ىدهأ امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف هدعب حار نمو . هنم تلبقتو ةندب برق نم
 يف حار نمو . اهنسحأو شابكألا لضفأ نوكي اًبلاغو «نينرق اذ اًنثبك برق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا

 . ةضيب برق امنأكف «ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو . ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا ةعاسلا

 عامس ىلإ نيمداقلا ةباتكب نولكوملا ةكئالملا تفرصنا .ةالصلاو ةبطخلل مامإلا جرح اذإف

 . نيبرقملا نم بتكي مل ؛ مهفارصنا دعب ىتأ نمف «ركذلا
 :تيدحلا نم دخؤيام د:

 ١- ةالصلا ىلإ باهذلا لبق نوكي نأو «ةعمجلا موي لسغلا لضف هيف .

 ١- راهنلا تاعاس لوأ نم اهيلإ ريكبتلا لضف هيفو .

 . اعيمج ريكبتلاو لاستغالا ىلع بترتم ءاذه يف روكذملا لضفلا -"

 ٤- اهيلإ ءيجملا ىلع باوثلا بيترت نأ .

 . ةاشلا نم لضفأ ةرقبلا كلذكو .يدهلا يف ةرقبلا نم لضفأ ةندبلا نأ -

 . ةيحضألاو يدهلا يف منغلا رئاس نم هريغ نم لضفأ نرقألا شبكلا نأ -1

 . )10-۱ ١/ (ملسم دئاوفب ملعملا» يف )غ1(



 .باوثلا يف اًسايقم ةضيبلا ءادهإ لعج هنأل ؛تّلَق نإو ةلوبقم ةقدصلا نأ -

 ةالص ىلإ ءىجملا ىف لوألاب لوألا نيمداقلا نوبتكي «دجاسملا باوبأ ىلع ةكتالملا نأ -

 اا ورا

 باوث مهفارصنا دعب يتآلل نوكي الف ؛ركذلا عامسل مامإلا لوخد دعب نوفرصني مهنأو -4

 . ريكبتلا

 ركذو «ةيواستم ةبسنب مامإلا لوخد ىلإ سمشلا عولط نم سمخلا تاعاسلا هذه ميسقت ٠-

 .هيلع قفتم نيعم رادقم اهب داري ال انه ةعاسلا نأ 217 يناعنصلا

 فلتخيف ؛اًضيأ قبسلا يف نوتوافتي سمخلا تاعاسلا هذه نم ةعاس يف نومداقلا ١-

 . هتافص فالتخاب مهنابرق لضف

 ناس اعرف شلات اا ع اا نوع سانلا لضَق نأ -

 بش الر يبل لو ا ترس كالا دنع مکر

 ةميهب نم الإ نوكي ال مارحإلاو مرحلاب قلعتي اميف كسنلا هب داري يذلا يدهلا -۳

 يف ئزجي الف كلذ ريغو ةضيبلاو ةجاجدلا امأ «منغلاو رقبلاو لبإلا يهو «ماعنألا

 . ةقدصلا قلطم ثيدحلا اذه يف دارأ هنأل ؟ماقملا كلذ

PR 

 ۾ ةئام لا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدح ا هس

 هم ی ك1: لان فق رويل اا وم ناكر عوكألا ب ا نع ااا

 مقر يراخبلا] .«هب لتس لظ ناطيحلل سيو فرص مث ةعمُجْلا ةالص يف مي هللا لو
 تاز اذإ متيم هلل ل E ا: يفو «A1. r ر 0

RT 
 :ييلامجإلا ىنعملا

 اوناك مهنأ :ةعمجلا < يبنلا عم مهتالص ةداع نم ناك هنأ كتاب (عوكألا نب ةملس» ركذي

 سيلو «مهلزانم ىلإ نوفرصني مث «ةالصلاو نيتبطخلا نم نوغرفي مهنإ ثيحب ؛نيركبم نولصي

 )١( ةدعلا» يف (۲) . (۱۳۸ - ۱۴۳۷ / ۳) ( ۃدعلا) یف « )۳/ ١55(.

 . ةعمجلا ميقن يأ «ةروسكملا ميملا ديدشتو ميجلا حتفب :عمجن انك (۳)

 . لاوزلا دعب الإ نوكي الو «لظلا نم صحخأ : ءيفلا (6)



 هم هددهددهدددددكدحدد- رابلل ةذمع رق
 كي يبنلا عم ةعمجلا نولصي اوناك مهنأ :ةيناثلا ةياورلاو . هب اولظتسي نأل يفكي لظ ناطيحلل

 . نوعجري مث «سمشلا تلاز اذإ

 ˆ :ءاملعلا فالتخا ×

 ءادتبا يف اوفلتخاو «رهظلا ةالص تقو رخآ وه ةعمجلا ةالص تقو رخآ نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 .ةلدأب كلذ ىلع نيلدتسم ءرهظلاك سمشلا لاوزب ئدتبي اهتقو نأ ىلإ :ةثالثلا ةمئألا بهذف : اهتقو

 نيح ةعمجلا يلصي ماع هللا لوسر ناك» :لاق هن سنأ نع ٤ ۹٠( مقر) يراخبلا هاور ام :اهنم

 ديعلا ةالص لوخد ردقب اهتقو لوخد ىلإ :هنع روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو . «سمشلا ليمت

 : ةلدأب كلذ ىلع لدتساو

 . بابلا ثيدح يف ىلوألا ةياورلا :اهنم

 يلصي ناك مسا يبنلا نأ» :رباج ثيدح نم 2”دمحأو “ملسم هجرخأ ام هتلدأ نمو

 . (سمشلا لوزت نيح ءاهحيرنف انلامج ىلإ بهذن مث ؛ةعمجلا

 . ةديعب ثيداحألا هذهل تاليوأت روهمجللو

 يتلا .ةفسعتلملا تاليوأتلا ىلإ أجلم الو : «راطوألا لين ىف ؟ىناكوشلا 7 :هلاق ام قحلاو

 كلاوزلا دعب ةعمجلا ىلص هيا يبنلا نأب ةعطاقلا TT مهلالدتساو . (روهمجلا اهبكترا

 . (هلبق زاوجلا يفني ال

 هنألو ؛ ميسر ىبنلا لعف نم بلاغلا هنأل ؛لاوزلا دعب ةالصلا لضفألاو ىلوألا :تلق

 ام مهدنع ا دیدش رح نم ةجان مث نوكي نأ الإ ءاملعلا نيب هيلع عمجملا تقولا

 . لاوزلا لبق اهتالص نم سأب الف هلاوزلا لبق داهجل جورخلا نوديري وأ “هب نولظتسي

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ثيدح ١ نوكيو فيص مأ ءاتش يف اوناكأ ءاوس كّقلطم ةعمجلا يف ريكبتلا ةيعورشم ١-

 . رهظلاب اصاخ (داربإلا

 نوفرصني مث نولصي اوناك ثيح هلاوزلا لبق ةعمجلا ةالص زاوج ثيدحلا رهاظ -؟

 . مدقت امك حيحصلا وهو هب لظتسي لظ كانه سيلو

r: 

 .(حتف - ۱۵۳۷ مقر ۳۹ -۳۸ / 5) دنسملا ىف (۲) .(808 / ۲۹) مقر هحيحص يف )١(



 مالعلا ريسيت 0 20 137 12: 1: 20 13 22: 22: انج 2 DODO حو هت

 او ئالا 1 هك a حاشا ثيدحلا ۾

 ةعمجلا موي رجلا ةالّص يف ارقي ا هللا لوسر ناک لاق اب ةرْيره يب نع |۱٣۷ ا

 رقة مقل يراخبلا| 4 ناسنإلا ىلع ىتأ ل اهب يناثلا يفو ةدجسلا 4لیرنت © تال

 .880(1) و (۸۷۹) مقر ملسمو )٠١50«

 :ىلامجإلا ىنعملا ×

 تأ لهو 4 4ليزنت 00 جلا ةعمحلا موي رجفلا ةالص يف أرقي نأ يڪ يبا ةداع نم ناك

 لاوحأو ءدابعلا رشحو هداعملا ركذو ؛مدآ قلخ ركذ نم هيلع تلمتشا امل ؛١1 :ناسنإلا| 4 ناسنإلا ىلع

 . اهتبسانم دنع لاحلا كلتب اريكذت ؛ةعمجلا موي يف نوكيسو ناك يذلا ةمايقلا

 «بولقلل رضحأو «ناهذألاب قلعأ نوكيل ؟هتبسانم دنع ءيش لك ركذي نأ يغبني اذكهو

 . عامسألل ىعوأو

 :ماكحألا د

 ٠ ةعمجلا موي رجف ةالص يف نيتروسلا نيتاه ةءارق بابحتسا ١-

 نبا لاق ٠ “ناك” ةغيصب يوارلا نايتإل ا يبنلا نم امهيلع ةموادملا ثيدحلا رهاظ -؟

 ىلإ لاهجلا ىدأ امبر هنأ وهو «رخآ رمأ اًمئاد كلذ ىلع ةبظاوملا ىفو :2))ديعلا قيقد

 *ةدسفملا هذه عقت نأ ىلإ لاحلا ىهتنا اذإف «ةالصلا هذه يف رف كلذ نأ داقتعا

 ٠ ةدسفملا هذهل اعفد تاقوألا ضعب يف كرتت نأ يغبنيف

 ال لهاجلا فيرعتو ننسلا ةعاشإ نيعتي هنإ :لاقف ۱۳۳١([: / ۳) ةدعلا يفإ يناعنصلا هبقعت نكلو

 لاهجلا نالا ةه الإ نا تام امو ج فاهم كلا فما ألو «ةطيركلاب يكاعزو هلت

 اا :تلق « عئارشلا غالبإب رمأ هللا نإف «رذعب سيلو

2000 

 )١( (ماكحألا ماكحإلا يف )۳ / 7"1( .



 هم )4( ةصدصم ممم ممعممممم راققألا ةدمغ جرت
 نيديعلا ةالص باب ٤-

 اديع نولعجي ةريبك ةبسانم لكل «ممألا يف ةميدق دايعألاو «رركتيو دوعي هنأل ؛ديع يمس

 . رورسلاو حرفلا عاونأ هيف نورهظيو «ىركذلا كلت هيف نوديعي

 . نحب ايدام نوكي اهرهظم نإف «مهسفنأ ءاقلت نم اًدايعأ اهنوكلو

 نوبرقتيو «تاحابملاب امهيف نوعسوتي ءرحتلا ديعو ءرطفلا ديعب لسي دمحم ةمأ هللا دمأو

 ءرطفلا يف ناضمر مايص ليهست نم «هب مهيلع معنأ ام ىلع ىلاعت هلل اركش ؛تاعاطلاب مهبر ىلإ

 . ىحضألا ديع يف ماعنألا ةميهبب برقتلاو .كسانملا ءادأ نم مهل رسي ام ىلع «هلوبق لاؤسو

 ءاضعب مهضعب ئتهيو ءاولصاوتيو اوفراعتيل ؛نيديعلا نيذه يف ةالصلل عامتجالا مهل عرشو

 . اوفلاتيو اوباحتيف

 وه مالسإلا نأ ىلع لدي ام ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملا نم ةيمالسإلا تاعامتجالا هذه ققحتو

 . ةيرشبلا داعسإل هللا هلزنأ يذلا «يهلإلا روتسدلا

 ىلصملا يف نيديعلا يلصي ناك : هتصالخ ام “٠ / ٤٤١ -٤٤١([ يدهلا» يف ميقلا نبا لاق

 لمجأ ديعلا يتالص ىلإ جورخلل سبلي ناكو ءرطم مهباصأ امل ةرم الإ دجسملا يف لصي ملو اًمئاد

 نم دوعي ىتح معطي الف ىحضألا يف امأ ءارتو تارمت رطفلا ديع يف هجورخ لبق لكأي ناكو «هبايث
 ىلصملا ىلإ ىهتنا اذإ :لاقو اًيشام امهيلإ جرخيو نيديعلل لستغي ناكو «هتيحضأ نم لكأيف ىلصملا

 سولج سانلاو سانلا لباقم ماق ىلص اذإف « ةعماج ةالصلا» الو ةماقإ الو ناذأ الب ةالصلا يف ذخأ

 نأ وأ ةبطخلل سلجي نأ ديعلا ةالص دهشي نمل صخرو . هلل دمحلاب ةبطخلا حتتفيو «مهظعوف

 .[كا# رباج ثيدح نم (487) مقر يراخبلا] . رخآ قيرط نم دوعيو قيرط نم بهذي ناكو « بهذي

 دقو اًعرش ةبولطملا رئاعشلا نم نيديعلا ةالص نأ يف فالح ال :'ديعلا قيقد نبا لاق

 هللا لوسر اهالص ديع ةالص لوأو .داحآلا رابخأ نع ينغيو «رذعلا عطقي يذلا لقنلا اهب رتاوت

 .ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف رطفلا ديع ةالص متي

 هد د هس
 ملا سال يب رے ع

 نيديعلا نوصي رمعو ركب وبآو مدي ا يبا ناك : لاق قي ليو مع نب هللا دبع نع ۱۳۸|

 . ((۸۸۸) مقر ملسمو ء(41۳) مقر يراخبلا] . ةّبْطخلا لبق

 . (T/7) (ماكحألا ماكحإلا ىف (۱)
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 :ىلامجإلا ىنعملا +

 رطفلا يف «ديعلا ةالص سانلاب اولصي نأ «نيدشارلا هئافلخو ا يبنلا ةداع نم ناك

 . ةبطخلا ىلع ةالصلا اومدقيو « اوبطخيو «ىحضألاو

 . هدعب ثيداحألا ىف هماكحأ ةيقب ىتأتو «نيتبطخلا ىلع ةالصلا ميدقت هيفف

 يا لا اللا ثيدح ا چ

 :لاقف ة الملا دعب ىحضألا موي ا يلا اط : لاق هني بزاع ¿ نب ءاربلا نع 1۳۹

 . هَل كىس الف ةالصلا لبق كت نمو كسلا باصأ دف اتكسن كتو اتتالص ىلص نم

 لبق ياش تکست ين هللا لوشر اي راع قي ارا لاج ك را نب ةدرب وأ لاقت
0 

 يور رە ت هر رر هام يس هور

 حَبذي ام لوأ يتاش نوک نأ تببحأَو برشو ٍلكأ موي مويلا نأ تفرعو ؛ةالصلا
 ؛يتيب ىف

 5 محل ةاش كئاشا : لاق ة الا ا نا لف تیر یاو ت

 ا

 معن) :لاق ؟ يع يِزَجَتفأ «ِنيَئاَش نم م يلإ ا يهو اًقانع اندنع نف « هللا لوسر اي ل

 .!(1951) مقر ملسمو 56 (9436) « (400) مقر يراخبلا] (كدعب دحأ نع يزجت نلو

eثيدحلا بيرغ : 

 . انركذ ام انه دارملا نكلو ةيزاجم ناعم يتأيو «ةحيبذلا «ةكيسنلاو) «حبذلا :«كسنلا :كسن

 دلو نم ىثنألا «قانعلا :اًنانع . ةدابعلل وهف اهنوكس امأو «نيسلا مضب «كسن :(«ةكيسنلا) عمجو

 ٠ نونلا فيفختو نيعلا حتفب وهو «لوحلا متت ملو تيوق اذإ ىزعملا

 :ىلامجالا ىتعملا د

 هتقوو حبذلا ماكحأ مهل نيبي ذخأف اهتالص دعب ىحضألا ديع موي ىف ي يبنلا بطخ

 امه نيذللا -كسنلا اذه لثم كسنو «ةالصلا هذه لثم ىلص نم هنأ مهل ركل طويلا كلذ يف

 لوخد لبق حبذ دقف «ديعلا ةالص لبق حبذ نم امأ. عورشملا كسنلا باصأ دقف - مع هيده

 . ًالوبقم اًعورشم اًكسُن ال اًمحل هتحيبذ نوكتف حبذلا تقو

 لبق يتاش تكسن ينإ :هللا لوسر اي :لاق ياب يبنلا ةبطخ هتك ةدرب وبأ عمس املف

 «يتيب يف حبذي ام لوأ يتاش نوكت نأ تببحأو «برشو لكأ موي مويلا نأ تفرعو «ةالصلا

 . ةالصلا ىلإ يتآ نأ لبق تيدغتو يتاش تحبذف

 . (محل ةاش يه اغنإو ءةعورشم كتكيسن تسيل» : هانعم اميف مر لاقف



 نم انيلإ بحأ يهو «يسفن يف ةيلاغو «تيبلا يف ةاّبرم اًفاَنَع يدنع نإ هللا لوسر اي :لاق
 مكحلا اذه نكلو معنا : ب لاق ؟اهتكسنو هللا ةعاط يف اهتصخرأ اذإ ينع ئزجتفأ «نيتاش

 . ةنس متت مل ام ىزعملا نم قانع مهنع ئزجت الف «ةمألا رئاس نم كدحو كل

 :تيدحلا نم دخوب ام د

 ١- مي يبنلا ةنس وه اذه نأو ,ديعلا ةالص يف ةبطخلا ىلع ةالصلا ميدقت هيف .

 يظحو «ةنسلا باصأ دقف ؛ةالصلا دعب حبذ مث ركذلاو ةالصلا رضح نم نأ هيفو -

 . عابتالاب

 هكسن نإف ةالصلا لبق حبذ نم امأو «كسنلا لوبق تامالع نم ةالصلا روضح نأ هيفو -

 . ئزجم ريغو لوبقم ريغ

 ٤- ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق . ةالصلا ءاهتناب لخدي حبذلا تقو نأو )/8"١7

 *(!: ءرهاظلا فالخ اهتقو ةدارإو «ةالصلا لعف دارملا نأ ظفللا نم رهاظلا نأ كش الو

 هلبق حبذ نمف . ها .نيتبطخلا رابتعال ضرتعي ملو ةالصلا رابتعا ىلع صن ثيدحلاف
 .اهتقو لوخد لبق ًالهاج ناك ولو «هنع ئزجي الف

 هديعلا ىنعم راهظإ كلذب ديرأ اذإ .برشو لكأو ءرورسو حرف موي ديعلا موي نأ هيفو -4
 . ةدابع وهف

 . ةنس هل مت ام الإ ىزعملا نم يحاضألاو يدهلا يف ئزجي ال هنأ -1

 .ةمألا رئاس نود نم هل وهف «قانعلا ءازجإب ياخ ةدرب ابأ سرا يبنلا صيصخت -۷

 ىضتقم فالخ ىلع تعقو اذإ تارومأملا نأ ىلع ليلد هيفو :'ديعلا قيقد نبا لاق -۸
 تايهنملا يف اورذعف ؛كلذ يف اوقرف دقف تايهنملا فالخب «لهجلاب اهيف رذعي مل رمألا

 هتالص يف ءيسملا متيم هرمأ كلذ ىلع لديو :(7يناعنصلا لاقو «لهجلاو نايسنلاب

 ,ةداعإلاب ةالصلا لبق رحن نم رمأ كلذكو ءاهاوس نسحي ال هنأب هحيرصت عم اهتداعإب
 . ةعفان ةدعاق هذهو

20 

 )١( «ماكحألا ماكحإ» يف )۲( . )۱۳١۸ / ۳( «ةدعلا» يف )۳ / ١50(.
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SELه ةئام ا  
 مث رحتلا موي اع هللا لوسر ىلص :لاق عين لجبلا هللا دبع نب بدنج نع!

 مساب I Ys :لاَقو بذ مث بط

 . 1/0195 /۲ ‹ ۱) مقر ملسمو ‹(۷۰0) « (333/4) ؛ (0035) « (4۸) مقر يراخبلاإ (هللا

 :بيرفلا +

 . (ةليجب) ةليبق ىلإ بوسنم ميجلاو ءابلا حتفب :يلجبلا

 e مسا ىلع حبذيف) ةياور ليلدب هللا مسب :ًالئاق يأ :هللا مسب حبذيلف

 :ىلامجإلا حملا د:

 نما :مهل اًئيبم لاقو «حبذلاب ثلث مث ؛ةبطخلاب ىنث مث « ةالصلاب رحنلا موي تت اء يبنلا أدتبا

 هك لا ل ل

 ثيدحلا نم لدأو رهظأ ثيدحلا اذهو «هريغ ئزجي ال يذلا بيترتلا اذه ةيعورشم ىلع لد ام ؟(هللا

 ؛يعفاشلا بهذم وه امك ةالصلا تقوب ال ديعلا ةالص ءاهتناب حبذلا تقو لوخد رابتعاب هلبق يذلا

 نأ امك «ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم وه امك ةالصلا ءاهتناب امنإو «كلام بهذم وه امك مامإلا رحنب الو

 . مدقت ثيدحلا ىنعمو «حبذلا دنع هللا مسا ركذ ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا

 ١ءاملعلا فالخ د:

 لصف» :ىلاعت هلوقل ؛رسوملا ىلع ةبجاو ةيحضألا نأ ىلإ يروثلاو كلامو ةفينح وبأ بهذ

 ؛اهيلع ردق نمل اهكرت مدع ىلوألاو «ةدكؤم ةنس اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو !' :رثوكلا 4 رحناو كبرل

 ا «انالصم نبرقي الف حضي ملو ةعس هل ناك نم» :لاق شا يبنلا نذل

 اه ةئام ا ا دعب نوعبرألاو يداح ا ثيدحلا ۾

لا لبق ة ةالصلاب ًادَبف ديلا موي _- هلا لوسر حم تدهش لاق هك هاش رباج نع ]١51
 ةبطخ

 رن روا

ط لع فينو هللا یوقتب َرمأَف «لالب ىَلع اکو ما مت ا | الو ناذأ الب
 سالا ا «هتعاَ

 ثيدح اذه :لاقو (۳۸۹ / ؟) (كردتسملا 7 يف مكاحلاو .(۳۲۳) مقر هجام نباو ۴۲١( / ۲) دمحأ هجرخأ )١(

 . يبهذلا هقفاوو هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 ٤۳۹(: / ۱) «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو هظفح لبق نم مالك هيف ينابتقلا وهو شايع نب هللا دبع نكلو :تلق -

 فلتخا نکل «تاقث هلاجر» :(۳ / ۲۰) «حتفلا7 يف رجح نبا لاقو « ادهاوشلا يف ملسم هل جرخأ :«طلغي قودص)

 . نسح ثيدحلا نأ ةصالخلاو . ؛هريغو يواحطلا هلاق هباوصلاب هبشأ فوقوملاو «هفقوو هعفر يف



 ت ل ی ر ر ت
 ر ر ر ل ل ساس اروبا 0 رت سات عا

 نکنإف نئدصت : ءاَسّنلا رشعماي» :َلاَقَف نهَرْكَذَو نهظعوف ءاسنلا یتا یتح ىضم مُث ؛مھرکذدو

EEل  
 . ؟هللا لوسر اي مل :تّلاقَف ِنيَدَحْلا ءاعفس ءاّسّنلا ةطس نم ةأرما َتَماَقَق . 00

 تر ےس س رر 7 8

 :نهيلح نم نفدصتي نلعجف :لاق . (ًريشعلا َنرفْكَتو ةاكشلا نرثكت نكنألا : : تيم لاق
A9178(1) مقر يراخبلاو «(885) ملسم هاورإ .نهميتاوخو  . 

 ۲۹٩( / ۱۵) برعلا ناسل . نهطسو ةسلاج :يأ «ةففخملا ءاطلا حتفو نيسلا رسكب یا

 . بوحشلاو داوسلا عفسلا :مكحملا يف لاق :نيدخلا ءاعفس

 .( /۷) برعلا ناسل ٠ ىوكشلا يهو «ةياكشلا ىنعمب ءرصقلاو نيشلا حتفب يه :ةاكشلا

 )٠١ / ١١4( برعلا ناسل .نذألا ةمحشب قلعي ام وهو فاقلا مضب طرق عمج وه :نهطارقأ

 ببسب ةيماهفتسالا ام نم فلألا تفذحو امل هلصأ : مل . ضرح مع a :اًتکوتم

 .ةيركلا نداعملا نم ةنيزلل ذختي ام وهو يلح عمج :يلحلا «ماللا

 :ىلامجإلا حملا

 ةالصلا نم غرف املف «ةماقإ الو اهل ناذ الب ديعلا ةالص ةباحصأب مي يبنلا ىلص

 «ةينالعلاو رسلا يف هللا ةعاط موزلو يهاونلا بانتجاو رماوألا لعفب هللا ىوقتب مهرمأف مهبطخ

 لاجرلا نع لزعم يف ءاسنلا نوكلو «ةبغرلاو ةبهرلاب اوظعتيل ؛ هديعوو هللا دعو اوركذتي نأو

 .مهيلع اًقفشم «مهب اًقوؤر «ريغصلاو ريبكلا ىلع اًصيرح ناكو ةبطخلا نعمسي ال ثيحب

 نهل نيبو ةظعوم ةدايزب نهصخو «نهركذو «نهظعوف هات لالب هعمو ءاسنلا ىلإ هجتا
 .برلا بضغ ئفطت اهنأل ؛ةقدصلا اهنم نهتاجن قيرط نأو «رانلا لهأ رثكأ نهنأ

 كلذ نكرادتيل ؛رانلا لهأ رثكأ نهنوك ببس نع هتلأسو نهطسو ىف ةسلاج ةأرما تماقف

 نكيلع رصق اذإ ريثكلا ريخلا ندحجتو «هوركملا مالكلاو ( ةاكشلا نرثكت نكنألا :لاقف هكرتب

 . ةدحاو ةرم نسحملا

 ندا ا هللا يطفي اع ا لا هات” كاكاو

 ؟لالب رجح يف كلذ نيقلي «طورقلاو متاوخلا نم نهناذآو «نهيديأ يف يتلا نهيلحب نقدصتي

 . هدنع ام ءاغتباو هللا ناوضر يف ةبحم

 )١( (برعلا ناسلا :رظنا )5 / 581( .
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 :ثيدحلا نم دخوب ام +

 ١- مدقتو «ةبطخلا لبق ديعلا ةالصب ةءادبلا .

 . ةماقإ الو ناذأ ديعلا ةالصل سيل هنأ -؟

 . امئاق بيطخلا نوک بابحتسا -

 ًالمجم يهاونلا كرتو رماوألا لعف عامج يه يتلا «ىلاعت هللا ىوقتب بيطخلا رمأي نأ ٤-

 . ماقملا بساني ام كلذ نم لصفي مث

 يف تركذ يتلا دصاقملاف ديعولاو دعولا ركذب «هلل ةعاطلاو ىوقتلا موزلب مهريكذت -0

 ؛ةبطخلا دصاقم يه ريكذتلاو ةظعوملاو هتعاط ىلع ثحلاو هللا ىوقتب رمألا نم ثيدحلا

 . ةبجاولا ةبطخلا ناكرأ ءاملعلا ضعب اهدع دقو

 ريكذتل تاجاتحم نك وأ «ظعولا نعمسي ال تاديعب نك اذإ «ةظعومب ءاسنلا ةارفإ -5

 . مّ يبنلا دهع يف ديعلا ةالص ىلإ نجرخي نك ءاسنلا نأ -۷

 . اهريغ الو دجاسملا يف مهنطلاخي الو لاجرلا نع َنْيَحنتي نأ -8

 جاوزألا معن نهرفك ببسبو «نهاوكش ببسب رانلا يف الوخد سانلا رثكأ ءاسنلا نوك -4

 . نهيلإ نينسحملاو

 ٠- رانلا لوخد يف ببس معنلا رفكو شحافلا مالكلا نأ .

 ١- ىلاعت هللا باذع نم ةاجنلا بابسأ نم ةقدصلا نأ .

 . هرمأ نهمهي اميف إب يبنلل ةباحصلا ءاسن ةبطاخم -

 رثكأ نكنإ) : ب يبنلا نهل لاق امل ةملكتملا هذه نأل ؛نهمهفو ةباحصلا ءاسن هقف -۳

 «بونذلا ببسب امنإو «هاشاحو ىلاعت هللا نم اًملظ سيل اذه نأ تمهف رانلا لهأ
 . كلذ نهل بجوملا ببسلا اذه نع تلأسف

 ٠- ىلاعت هللا نم ةبهرو ةبغر ةقدصلا ىلإ نعرسأ ذإ ءريخلا لعف ىلإ نهتردابم .
 . ءاملعلا روهمج لوق وهو ءاهجوز نذإ ريغب اهلام نم قدصتت ةديشرلا ةأرملا نأ -6

 . ةأرملل نذألا بقث زاوج هنم ذخأ -5

 )١( مقر يراخبلا هجرخأ )١417(( هتللف متاح نب يدع دو هل .



e Eونال  

 lL ا نأ ب رمأو رونا تاآوذو قتاوعلا نيديعلا يف

 . 494(1-) مقر ملسمو (481) (9195) , (911), (*"61)

 جرخن ىو ردح نم ربا حرت ىح دیم موب خت ل رول اک: طفل يفو
 5 يالا رهط مويا كلذ هك مهئاعدب وغدر مهریبکتب رك ضا

 , 5*1 / 94) برعلا ناسلإ . غلبت ام لوأ ةباشلا ةأرملا « قتاع» عمج :قتاوعلا

 «تيبلا نم بناج وهو ءاهرتس يأ :ةمجعملا ءاخلا رسكب «ردخ» عمج :رودخلا تاواذ

 . ١7(! / 6 ةياهنلا| . ركبلا ةيراجلل نوكي «ةرتس هيلع لعجي

 ىتح « ةعامج واو تسيلو ,لعفلا لصأ نم نيلعفلا نيذه يف واولا :نوجريو نوعدي
 . هيف بونذلا ريهطت لوصح يأ :هترهط . ةغلابملل ةيناثلا ىتحو ,ةياغلل ىلوألا ىتح : جرخن

 :ىلامجإلا ىنعملا +

 ىلجتتو «مالسإلا راعش اهيف رهظي يتلا ,ةلضفملا مايألا نم ىحضألا ديع مويو رطفلا ديع موي

 «مهتدحول اًراهظإ ؛دحاو ديعص يف نومتلي دلب لهآ لك ,مهصارتو مهعامتجاب نيملسملا ةوخأ
 راهظإو هللا ركذ ةماقإو هللا ةملك ءالعإو ,مالسإلا ةرصن ىلع مهتملك عامتجاو .مهبولق فلآتو

 قيلي ام هتمحر نم مهلمشيو .هتاكرب نم مهيلع لزنيو ىلاعت هللا فاطلأ نم مهب لحيف . هرئاعش

 ,تاردخملا تايتفلا ىلع ىتح . جورخلا ىلع ضحو مكي. يبنلا رمأ اذل . هناسحإو هدوجو هفطلب

 نم َنْلَنيَف نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيل ؛ نيلصملا نع ةديعب ةيحان يف نكي نأ ىلع «ضيحلا ءاسنلاو

 . هناوضرو هللا ةمحر نم هيلإ ةجاحلا سمأ يف نه ام هتكرب نم نهبيصيو «دهشملا كلذ ريخ

 ١ ءاملعلا فالئخا ×

 : ديعلا ةالص مكح ىف ءاملعلا فلتخا

 تطقس يفكي نم اهب ماق اذإ ةيافك ضرف اهنأ ىلإ هنع روهشملا يف (دمحأ) مامإلا بهذف

 ىلع بجت ملف ,ةماقإ الو ناذأ اهل عرشي مل ةالص اهنأ :لوقلا اذه ىلع هليلدو . نيقابلا نع

 . نايعألا
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 بهذو .سمخلا تاولصلا الإ نيع ضرف بجي ال هنأ ىلع لدي يتآلا يبارعألا ثيدحو

 ثيدح اذه ىلع مهليلدو « ةدكؤم ةنس اهنأ ىلإ هباحصأ دتع روهشملا ىف (يعفاشلا »و «كلام»

 ءال :لاق ؟نهريغ يلع له :لاقف ,تاولص سمخ هيلع نأ مو يلا ول رك يذلا يبارعألا

 . ؟”«عوطت نأ الإ

 اهنأ ىلإ «ةيميت نبا) NE «دمحأ ١ مامإلا نع يورو «(ةفينح وبأ» بهذو

 حلفأ دق إل .1؟ :رثركلإ 4 رحنار كبرل لصف# :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدسناو نعي صرت
 دارملا نأ نيرسفملا لاوقأ ضعب يف 14-115 :ىلعألا] 4 ٰیلصف هبر مسا ركذو 09 یک زت نم

 نم اهتالصب مهرمأو ,تاردخملاو قتاوعلا جورخب هرمألو ديعلا ةالص :نيتيآلا نيتاه يف ةالصلاب

 . اهتقو ءاهتنا دعب الإ لالهلا ةيؤرب اوملعي مل نيح دغلا

 .هدعب نم هؤافلخو اهيلع هتموادم كلذكو .بوجولا يضتقي ةلدألا هذه لك يف رمألاو

 هتباجإو ي يبنلل هلاؤس نأل ؛اهبوجو مدع ىلع لدي ام هيف سيلف ,يبارعألا ثيدح امأ

 «ببسل اضراع نوكي ام ال ,تاضورفملا تاولصلا نم ةليللاو مويلا يف رركتي ام ددصب هايإ

 رحنو .همايقو ناضمر مايصب ةصاخلا همعن يلاوت ىلع ىلاعت هلل ركش امه نيتللا نيديعلا يتالصك

 1 ش : كا او لا

 نجرخي الأ طرش ىلع « ثيدحلا رهاظ يف ءاسنلا ىلع ىتح ديعلا ةالص بوجو ١-

 نهرمأ نوكيو نهقح يف بحتسم هلعلو كلذ نع يهنلا دورول تارطعتم تاجربتم

 . ريخلا لعف ىلع ضحلا باب نم

 فقالت اقل تعنلا شاشا تاقا ترخو دا

 . دجاسملا مكح هل ديعلا ىلصم نأ -۳

 ٤- ىلاعت هللا ركذو ءاعدلا نم ةعونمم ريغ ضئاحلا نأ .

 ٥- ىلعألا يلعلا نم ءادنلا عامسو ءءاعدلا ةباجإل و هنوكو ديعلا موي لضف .

 )١( مقر ملسمو , (47) مقر يراخبلا هجرخأ )١١( اعوفرم إن نا ديبع نب ةحلط ثيدح نم .

 ) )۲(تارايتخالا» ىف )5 / ٤٤١( ةيميت نبال .
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 س نيديعلا ىف ريبكتلا اه

 . 755107(1 ۲٤١ ۲٤۳ / ؟5) یواتفلا ا مالسإلا خيش مالك نم صخلم وهو

 نم ربكي نأ ةمئألاو فلخلاو فلسلا روهمج هيلع يذلا ريبكتلا يف لاوقألا حصأ :هتقو

 اذهو ديعلا ىلإ هجورخ دنعو ةضورفم ةالص لك بقع «قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ ةفرع رجف
 . ةعبرألا ةمئألا قافتاب

 هللا : ميم يبنلا ىلإ اعوفرم "يور ام ةباحصلا رثكأ نع لوقنملا ريبكتلا ةفصو :هتفص
 اًنالث ربكي نم ءاهقفلا نمو .(دمحلا هللو ءربكأ هللا ءربكأ هللا هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ءربكأ

 ءدمحلا هلو «كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لوقيو اًنالث ربكي نم مهنمو ءطقف

 ءامهريغو دمحأو ةفينح وبأ لوألا راتخاو ءرمع نبا نع يورم وهو «ريدق ءيش لك ىلع وهو

 . سانلا نم ةفئاط هب لمعيو «ةرم يناث هعفشيو ترم لوأ هثلثي نم سانلا نمو

 لاوقألا نم تادابعلا تافص عيمج نأ يهو .دعاوقلا حصأ بابلا اذه يف انتدعاقو

 امك هلك كلذ عرشي لب «كلذ نم ءيش هركي مل هب كسمتلا حصي ارثأ ةروثأم تناك اذإ لاعفألاو

 تادهشتلا عاونأو اهدارفإو اهعفش ةماقإلا يعونو ناذألا يعونو فوخلا ةالص عاونأ يف انلق

 ةزانحلا ةالص عاونأو دئاوزلا ديعلا تاريبكت عاونأو تاذاعتسالا عاونأو تاحاتفتسالا عاونأو

 تادابعلا يف عمجي نأ فلكملا نكي ال هنأ مولعمو كلذ ريغو هلبقو عوكرلا دعب تونقلاو

 عمج او قيفلتلا كلذكو «ةعدب ةدابعلا نم دحاو ماقم يف اهنيب عمجلاو دحاولا تقولا يف ةعونتملا

 اذه لمعب هننس عيمجل ءايحإو يب يبنلل ةعباتم كلذ يف عيونتلا باوصلاو «عرشي ال اهنيب

 . يع هل ةعباتمو ةنسلل ءايحإو ةمألا بولق فيلأت هيفف ؛ىرخأ ةرم رخآلا لمعو قرم

 . ۲٤۲ - ۲٤۳([ / 55 ) (ةيميت نبال ىواتفلا عومجمإ

 س ةماهلا رومألا دنع ريبكتلا اه

 دق ةنسلا تناك اذإ : [(۲۲۹ - ۲۲۸ / 75) ىواتفلا عومجم يف ةيميت نبا يأإ هللا همحر لاق

 غارفلا دنعو «رامجلا يمر دنعو هتاولص ربدو هتبطخو هتالص يف رحنلا ديع يف ريبكتلاب تءاج

 (رييخ تبرخ ربكأ هللا» :لاق ربيخ ىلع فرشأ امل مي هنإف هتياده دنعو ءايصلا نم

 . [ ثل كلام نب سنأ ثيدح نم ١55( / ۱۲۰) مقر ملسمو )۲۹٤٥( مقر يراخبلا]

 نبا هللا دبع نع صوحألا يبأ نع قاحسإ يبأ نع حلاص نب نسح نع عيكو قيرط نم (۲۱۲) ةبيش يبأ نبا هجرخأ (۱)

 ةبيش يبأ نبا دنع كاز دوعسم نبا نع اروثأم مدقت دقو ۲۲٤(: / ۲) (ةيارلا بصن ىف يعليزلا لاقو « ب دوعسم



 ريبكتلا ءاجو ةورملاو افصلا دعص اذإو هتباد بكر اذإو « لحم ىلع فرشأ اذإ ربكي ناكو

 عفدل ريبكتلا عرشو قيرحلا ءافطإ دنعو ةالصلا يف لوخدلا دنعو ةالصلل ةماقإلاو ناذألا يف

 . نيطايشلا عفدو ودعلا

 وأ لعفلا ةمظعل وأ ممحلا ةرثكل ؛رابكلا عضاوملا يف عورشم ريبكتلا نأ نيبي هلك اذهو

 ؟بولقلا ىلع هؤايربك يلوتستو ربكأ هللا نأ نيبيل ةريبكلا رومألا نم كلذ وحن وأ هلاحلا ةوقل

 ريبكتب ةدابعلا دوصقم :نادوصقم مهل لصحيف نيربکم هل دابعلا نوكيو هلل هلك نيدلا نوكيف

 ةيادهلا ىلع ريبكتلا عرش اذهلو ؛هئايربكل بلاطملا رئاس دايقناب ةناعتسالا دوصقمو هلل مهبولق

 ؛ريبكتلا حيرصب صخف هحلاصم يهو دبعلا هبلطي ام ربكأ ثالثلا هذه نأل صنلاو قزرلاو

 ىواتفلا عومجمإ .ها ريبك رمأ لك دنع عورشم ريبكتلا نأ اذه عامجف يقحلا ةمعن ربكأ هنأل

HT. “۹4/0 

 . مهتارتؤمو مهتاعامتجا يف ةصاخو نيرمعتسملا انئادعأ نم انءاج يذلا قيفصتلا سيلو مهيبن
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 o) seasons راققألا ةديق جرش
 تكلا ةالص باب -

 :فوسخلاو فوسكلا

 هضعب وأ رمقلا ءوض باهذ ىلع يناثلاو .هضعب وأ سمشلا ءوض باهذ ىلع لوألا قلطي

 . حيصفلاو بلاغلا يف

 نأ امك «رمقلاو سمشلا ريس باسح ملعب كردت ,ةيسح ةيداع بابسأ فوسخلاو فوسكللو

 . يهلإ ةيونعملاو ةيسحلا بابسألا هذه نم لكو «ةيفخ ةيونعم اًبابسأ امهل
 ؛لزالزلاو فوسخلاو فوسكلاك ةينوكلا هللا تايآ نم ءيش ريغت ةيهلإلا ةمكحلا يضتقت امدنعف

 ةيداعلا ةيسحلا بابسآلا ردقي «هيهانم باكترا نع مهرجزيل وأ «هتدابع نع ةلفغلا نم سانلا ظقويل

 فصق وأ حايرلا بوبهو «نيكاربلا ناروث وأ «نيرينلا دحأ رون باهذ نم ؛ينوكلا ماظنلا اذه رييغتل

 هديب «ًاريدق اربدم ةميظعلا ناوكألا هذه ءارو نأ دابعلا ملعيل؛ هنوك تايآ نم كلذ ريغ وأ قعاوصلا

 ممألا كلهأ امك « ةينوكلا هتايآ نم ةيآب مهبقاعي نأ ىلع رداق وهف . ءيش لكب طيحم وهو «َءيش لك

 سمشلا رون مهبلسي نأ ىلع رداق هنأ امك . فوسخلاو لزالزلاو نافوطلاو حايرلاو قعاوصلاب ةقباسلا

 «مهراهنأ فجتو «مهراجشأ يوذتف .طحقلاب مهبيصي وأ نوهمعي مهضرأ يف اولظيف «رمقلاو

 . هباقع اوفاخيو « هبانج اوبهريف ‹ هتضبق يف نوكلا نأ ىلع مههبنيلو

 تايآلا هذه ريغت نم نوكردي ال سانلا راصف ؛اهنايغطو ةداملا نمز يف انحبصأ دق اننكلو

 انإف «همعن ريكذتو « هللا باقع نم ريذحتلا نم ةيونعملا ىناعملا اولهج وأ اوسنو «ةيداملا ىناعملا الإ

 ۰ . نوعجار هيلإ انإو هلل

 هتصالخ ام ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 هيلع هللا ىرجأ ام كلذو ءردقم تقو لالهلا عولطل امك ةردقم تاقوأ امهل فوسكلاو فوسخل ا

 هللا ,تايآ نم كلذو رمقلاو سمشلا نايرج عبتي ام رئاسو «فيصلاو ءاتشلاو راهنسلاو ليللاب هرمأ

 ناو لاتزال | «لزانم هردقو ارون رمقلاو ءايض سمّشلا لعج يذلا وهإ ٍىلاعت
 ةليل الإ لهتسي ال لالهلا نأ ىلاعت هللا اهارجأ يتلا ةداعلا نأ امكو :٠ نمحرلاإ |« نابسحب رمقلار

 نأو « رارسإلا تقو الإ فسكت ال سمشلا نأ ةداعلا هللا ىرجأ كلذكف نيثالثو ىدحإ وأ نيثالث

 «سانلا عيمج هيف كرتشي ماع ملع لالهلا يف ةداعلاب ملعلا نكل «رادبإلا تقو الإ فسخي ال رمقلا

 بساحلا ربخ سيلو ءاهنايرج باسح فرعي نم هفرعي امنإف .فوسخلاو فوسكلاب ةداعلاب ملعلا امأو

 )١( یواتفلا عومجما يف )75 / ۲٠٤( .
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 نإف .هقدص نم مظعأ اهيف هب هبذك نوكي يذلا هب ربخي ام باب نم الو «بيغلا ملع باب نم كلذب
 . مهتلأسمو مهنايتإ نع يهن يذلا تباث ملع الب لوق كلذ

 ؛هباسحب اًاع نوكي دق نيعملا ربخملا نكل اًنكمم ناك نإو فوسخلاو فوسكلا تقوب ملعلاو

 الف اذه عمو « نوئطخي نوداكي الف كلذ ىلع باسحلا لهأ ربحخ أطاوت اذإف « نوكي ال دقو

 «كلذ دهوش اذإ الإ ىلصت ال فوسخلاو فوسكلا ةالص نإف ؛يعرش ملع مهربخ ىلع بترتي

 دنع فوسخلاو فوسكلا يلصي نأ ىونف هنظ ىلع بلغ وأ كلذ ربخملا قدص ناسنإلا زوج اذإو

 هتدابعو ىلاعت هللا ةعاط ىلإ ةعراسملا باب نم اذه ناك كلذ ةيؤرل تقولا كلذ دعتساو «كلذ

 :. 022 يلا نع نالا اهب ترتاوت دقو «نيملسملا ني اهيلع ققعم فوسكلا دنع ةذلضلا“ ناف

 . !(5908 / 54 ) « ىواتفلا عومجمإ

 م ةئال ا دعب نرعبرألاو ثلاثلا د
 ايدام تعب « يي هللا لوسر دهع ىلع تمسح سمشلا نأ : عقلي + ةشئاع نع 1١5

 تا يَ نيكو يف تاعقر عبرأ ىّلصو ربکف مدقتو ا ج َءالّصلا :يداَتي

 . )٩۰۱([ مقر ملسمو ٠(« اا

 بد غلا د

 . نيسلا رسكو ءاخلا مضو نيسلاو ءاخلا حتف هيف زوج : تفسخ

 «بارعإلا اذه ريغ اهيفو «لاحلا ىلع يناثلاو «ءارغإلا ىلع لوألا بصن :ةعماج ةالصلا

 . ىلوألا وه اذه نكلو

 :ىلامجإلا حملا د:

 يداني قاوسألاو عراوشلا يف اًيدانم ثعبف ؛ ما هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسخ

 ميدي نأو مهمحريو مهل رفغي نأ ىلاعتو كرابت هللا اوعديو اولصيل ؛(ةعماج ةالصلا) سانلا

 ىلصو ربكف «ةماقإ الب مدقتو ميا هدجسم يف اوعمتجاو . ةنطابلاو ةرهاظلا همعن مهيلع

 . ةف ةشئاع ثيدح يف كلذ ليصفت يتأي امك نيتدجس يف نيتعكرو «نيتدجس يف نيتعكر

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 هر نشا كوست ا ىلع نسق يق يكاد وا

 .ةنس اهنأ ىلع عامجإلا يوونلا لقنو «فوسخلا دنع ةالصلا بابحتسا --؟
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 ببس نأل ؛رافغتسالاو «ةبوتلاب ةردابملاو «ءاعدلاو عرضتلا لجأل اهل عامتجالا ةيعورشم ٣-

ERO 

 . (ةعماج ةالصلا7 ب اهل ىداني امنإو ناذأ اهل سيل هنأ - ٤

 ءاش نإ هتيفيكو كلذ ليصفت يتايو «تادجس عبرأو «تاعكر عبرأ فوسكلا ةالص نأ -ه

 . ىلاعت هللا

 س ةئام ا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدح ا اه
 ن: ایا هللا لوسر لاق : لاق ل يراصنألا رماع نب ةّبقع « دوعسم يبأ نع |١144

 دحأ تمل نافسکني ال اَمُهّنإو داع امهب هللا فوخب هلا تايآ نم ناتیآ رمقلاو سمسا

 يراشبلا کب ام فشكني یت اوعذاو اوُلَصَف ايش امم مثير اد تایحل الو سالا نم

 . )٩4۱۱([ مقر ملسمو «(۳۲۰ )۱۰٤۱( « )۱۰۵۷( « )٤ مقر

 :ىلامجإلا ضعملا >:

oامهماظن رّيغت نأو «هتمكحو هتردق ىلع ةلادلا هللا تايآ نم رمقلاو سمشلا نأ  

 لجأل كلذ نوكي امنإو .ةيلهاجلا لهأ دقتعي امك مهتوم وأ ءامظعلا ةايحل نوكي ال «يعيبطلا

 ةالصلا ىلإ اوعزفي نأ مهدشرأ اذلو .ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ةبوتلا اوددجيف « دابعلا فيوخت

 . ريبدتو رارسأ هنوك يف هلو «يلجنيو مهنع كلذ فشكني ىتح «ءاعدلاو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . هللا ىلإ اعوجر «فوسخلاو فوسكلا دنع ءاعدلاو ةالصلا ةيعورشم - ١

 لوزي ىتح ءاوعدو اوعرضت ىلجتلا لبق تهتنا نإف ىلجتلاب نوكي ةالصلا ءاهتنا نأ -

 TT ٠ «كلذ

 تاوذ نم هنأل ؛حيحصلا وهو يهت تقو فداص ولو «نولصي مهنأ ثيدحلا رهاظ -۳

 ةالصلا هذه يف فالحلا مدقتو . اًقلطم اهببس دوجو دنع يلصت يتلا بابسألا

 (تيقاوملا باب» يف اهرئاظنو

 هللا باقعب مهراذنإو «دابعلا فيوخت وه «فوسخلا وأ فوسكلا از ىف ها نأ ٤-

 عقي امم جذومن ىلع سانلا عالطإو اهظاقيإو «ةلفغلاب ةنكاسلا بولقلا جاعزإو «ىلاعت

 «هبنذ نم بنذملا رذحيل ؛هل بنذ ال نم بنذلاب ذخؤي هنأ مالعإلاو «ةمايقلا موي

 )١( مقر ثيدحلا :رظنا )۱٤٤( .
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 ةيداملا بابسألا دوجو يفانت ال ةيحورلا يناعملا هذه لكو «يصاعلا عيطملا دختر

 . كلذ حرش مدقت دقو « ةيداعلا
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 ىَلصَم مام ہک هللا لوس دهع ىلع سمشلا تح : تَلاَق ها ةّشئاَع نع ٤

 و و مايقلا لاَطأَف ماَق مث« کرل لاَطأَف سس م راجل لاّطأف سائلا ا هللا اوسر

 لع مك ةوجسلا لاطاف دخت مث لوألا عوكرلا 00 عوُكرلا َلاَطَآَف ر مكر مث «لوألا مايل

Oبطخف + شمشلا تلجنا دقو فرصنا مت ؛ اول  

 ناقسَخْنت ال هللا تاّيآ نم ِناَنْيآَرَمَقلاو سْمسشلا نإ : لاق مت ہیلع ىتثآو هللا َدَمَحَف سالا

 5 : لاق مث. ءاوقدصتو اولصو اوربكو هللا اوعداَف كلذ مير اَذِإَف هتايحل الو دحأ تمل
 رر ا و ار ی ےک ت رو مع
 07 هتصأ ينْرَت وأ هدبع ينزب نأ نم هَتاَحْبس هللا نم ريغأ دحأ نم ام لاو : «دمحم ةمأ

 « )1١55( مقر يراخبلالا اًاريثك متیكبلو ًاليلق متكحضَ ملأ ام َنوُمَلْعَت َل لاو دمحم

 . 1 )١ مقر ملسمو‹(0) (۰) )۰0 )1١55( 4906 ٠١(

 . !(401 /۳) مقر ملسمإ . تادجس عبرأو تاعك برأ لمكتساَف : ظفل يفو

 ٠ :بدرفلا ع

 و ؛ ىلوألا وهو « ةيزاجح اهلعج ىلع بصنلاو «ةيميمت (ام) نأ ىلع عفرلا هيف زوجي :ريغأ
 يف يهو - حتفلاب - «ةريغلا” نم ليضفت لعفأ (ريغأ» و . نيهجولا ىف ةدكؤم ةدئاز (نم)

 . هلالجب قيلي اًنابثإ هلل اهتشنو ةفنألاو دق يا لصألا

 :ىلامجإلا حملا +

 ردق ثيحب مايقلا لاطأف سانلاب ىلصف ماقف متي تقر, هللا لوسر دهع ىلع سمغلا تقيس

 كلو انبر .هدمح نمل هللا عمس» :لاقف ماق مث « عوكرلا لاطأف عكر مث «ةرقبلا) ةروس ةءارقب

 عوكرلا نم فخأ وهو « عوكرلا لاطأف عكر مث. ىلوألا ءارقلا نود ةليوط ةءارق أرقف «دمحلا

 ىتح « ىلوألا لثم ةيناثلا ةعكرلا يف لعف مث «دوجسلا لاطأو دجس مث «دمحو عّمس مث « لوألا

 بطخف « سمشلا تلجنا دقو «ةالصلا نم فرصنا مث « تادجس عبرأو تاعكر عبرأ لمكتسا

 هنبا توم فوسخلا هيف لصح يذلا مويلا كلذ فداص نأ ثدحو. هيلع ىنثأو هللا دمحف سانلا

 فسكت ال اهنأ نم ةيلهاجلا يف مهتداع ىلع اًيرج ؛ ميهاربإ تول تفسك : مهضعب لاقف « ميهاربإا
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 عقنو هتلاسر ءادأ يف هصالخإو هحصن نم - ماع يبنلا دارأ . ميظع ةايح وأ ميظع تومل الإ

 لقع الو حيحص لقن ىلإ ال دنتست ال يتلا تافارخلا هذه نم مهناهذأب قلع ام ليزي نأ - قلخلا

 الو دحأ تومل نافسخني ال هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ :هتبطخ يف لاقف . ميلس

 كلذ متيأر اذإف هّمعن مهركذيو يدابع امهب فويل هتردقب ىلاعت هللا امهيرجي امنإو .(هتايحل

 م ذخأ مث . «اوقدصتو ءاوربكو « اولصو ءاوعداو» نيبينم نيبئات ىلاعت هللا ىلإ اوعزفاف
 هذه يف مسقيو . هباقعو ىلاعت هللا بضغ بجوت يتلا رابكلا يصاعملا نم اًئيش مهل لصفي

 نأ هناحبس هللا نم ريغأ دحأ نم ام هللاو دمحم ةمأ اي) - قودصملا قداصلا وهو - ةظعوملا

 ام اوملع ولو ٌةليلق الإ ردا بادذغ نك ةوملعي ال مهنا كيوت .(هتمأ ينزت وأ «هدبع ينزي

 . ًاريثك اومتغاو ا ٌةايلق ًرورس اوكحضلو قرفلاو فوخلا مهذخأل ؛ لو هملع

 لنخياشمو انيدلاوو بیش لک تعسو ىتلا كتمحرب انمح راو كباذع نم انرجأ انبر

 نما نجا نيملدملاو :نيراقأو

TT TT Eهتذحأ دقو  

 اًضيأ )٠١57(1. مقر يراخبلا| نيحيحصلا ىف ةدوجوملا شت ةشئاع نع ىرخألا ةياورلا نم

 . ةدئافلا لمكتل

 :رخآ هييذت

 ًالمجم ةالصلاب رمألا :اهنم ,ةددعتم تايفيك ىلع فوسكلا ةالص تدرو

 م47تاعكر ينامث اهنمو مار ف اهنمو ما را عبرأ اهنمو (ناتعکر اهنمو

 , *!تاعكر رشع اهنمو

 لاق (سمشلا تلجنا ىتح نيتعكر انب ىلصف ...» هيفو ضان ةركب يبأ ثيدح نم )٠١٤١( مقر يراخبلا هجرخأ )١(

 دقو :ظفاحلا يأ لاق مث < ةلفانلا ةالصك فوسكلا ةالص نإ لاق نم هب لدتساو 240157 / ۲) حتفلا »يف ظفاحلا

 رهظو ةصقلا داحتا ىلع كلذ لدف نيعوكر ةعكر يف نإ ١ لدف لاقو هلثم ملسم دنع كان رباج ثيدح يف تبث
 .ها ىلوأ اهب ذحألاو عوكرلا ةفص يف نايب ةدايز كتان رباج ةياور يفو «ةقلطم ةركب يبأ ةياور نأ

 )١56(. مقر ثيدحلا رظنا ()
 مث أرق مث مکر مث أرقف هفوسك يف ىلص هنأ ةيفو هين سابع نبا ثيدح نم (210) مقر يذمرتلا هجرخأ ()

 .( )٦ / 4١ مقر ملسم دنع غن ةشئاع ثيدح نم بابلا يفو - . اتارم ثالث عكر مث أرق مث عكر

 نبا ثيدح نم (۳۲۷ / 7) یربکلا ننسلا »يف يقهيبلاو (۱۱۸۳) مقر دواد وبأو (408 / ۱۸) مقر ملسم هجرخأ (5)

 انظرن سابع
 . يزارلا رفعج يبأ فعضب فيعض هدانسإو ‹ كتلي بعك نب يبا ثيدح نم (۱۱۸۲) مقر دواد وبأ هجرخأ (0)
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 فوسخلا نأ عم ةددعتملا هجوألا هذه تيور «تادجس عبرأ الإ دري مل هوجولا هذه لک يفو

 ةشئاع ثيدح «نوققحللاو رابكلا ةمئألا حجر اذل ؛ سي يبنلا نمز يف ةدحاو ةرم الإ عقي مل

 هفعض دقف اهادع امو «تادجس عبرأو «تاعكر عبرأ وهو تاياورلا نم هريغ ىلع انعم يذلا اهر

 . (ةيميت نبا) مالسإلا خيش كلذكو « (يعفاشلا !و («يراخبلا )و (دمحأ) ةمتألا

 ظ :ءاملعلا فالتخا +
 ؟ال مأ ةبحتسم ةبطخ فوسكلا ةالصل له :ءاملعلا فلتخا

 . ةبطخ اهل سيل هنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيكلاملاو «ةيفنحلا بهذف

 . ثيداحألا هذهل اهبابحتسا ىلإ ثيدحلا لهأ نم ريثكو « قاحسإو ؛يعفاشلا بهذو

 مهل رمأ نييبتو ؛سانلا ةظعوم ىلإو ةبطخلا ىلإ جيتحا نإ هنأ وهو ؛ليصفتلا يف حجرألاو
 . ميهاربإ تول سمشلا تفسك :سانلا لاق امل ب يبنلا لعفك تبحتسا

 . ةالصلاو رافغتسالاو ؛ءاعدلا الإ كانه سيلف «ةجاح مَن نكي مل نإو

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 . مّ هللا لوسر دهع ىلع سمشلا فوسخ دوجو ١-
 . ةدكؤم ةنس اهنأ ىلع روهمجلاو «ةالصلا ةيعورشم -؟

 نيدمتسم حرشلاب اهانلصف دقو «ثيدحلا اذه يف روكذملا فصولا ىلع ةالصلاب نايتإلا -*

 . عض ةشئاع نع نيحيحصلا» يف ىرخألا ةياورلا نم تاليصفتلا ضعب

 . اهدوجسو ءاهعوكرو ءاهمايقب ليوطتلا ةيعورشم -4

 . ةمآسلاو رجضلل اًعفد ؛اهلبق يتلا نم لقأ ةعكر لك نوك -5 .

 . يلجتلاب اهؤاهتناو ءفوسكلا نم ةالصلا تقو ءادتبا نوكي نأ -5

 . اهيلإ ةجاحلا تعد اذإ ةبطخلا ةيعورشم -۷

 . بدألا نم هنأل ؟هيلع ءانثلاو هللا دمحب ةبطخلا ءادتبا -8

 .هتمكحو هتردق ىلع ةلادلا «ةينوكلا هللا تايآ نم رمقلاو سمشلا نأ نايب -4

 ال اذه نإ :انلق دق «ىلاعت هللا باقع مهريذحتو دابعلا فيوختل ثدحي فوسكلا نوك ٠-

 . ةيداعلا بابسألا يفاني

 «بكاوكلا ضاضقنا وأ «فوسخلاو فوسكلا نأ نم ةيلهاجلا لهأ ناهذأب قلع ام ةلازإ ١-

 . مهتايحل وأ ءامظعلا تومل وه امنإ
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 .فوسخلا وأ فوسكلا ثودح دنع ةقدصلاو ةالصلاو ءاعدلاب رمألا -

 . هباقعو هللا باذع نم ىقي «تادابعلا هذه لعف نأ -۳

E a Eراق هوقو  EAEايباد  

 لاق «هيبشت الو و و یا ا ا ر تان حقو

 ىلاعت هللا تافص نم ةفص تدرو اذإ :ىلاعت هللا همحر ١7١(1 / ۳) ةدعلاإ ىناعنصلا

 فلتخا دقف ةريغلا هنمو ءامهوحنو نيعلاو ديلا ظفل دوروك نيقولخملا ا و

 هتافص يف ءيش هلثمك سيل ىلاعت هنأب عطقلا عم اهب نمؤي له ةفصلا كلت يف ءاملعلا

 هارجأ ام ىلع اهيرجنو هللا ىلإ ىلاعت هاب اهقلعت ةيفيكو اهتيفيك ةفرعم لكويو «هتاذ الو

 ليوأتلاو «ةمألا هذه فلس بهذم وه ؟فييكت الو ليوأت ريغ نم هلوسرو ىلاعت هللا

 ةفصلاب طيحي ال هنإف ؟ىلوألا ةقبطلا عابتا نمؤملاب ىلوألا نأ قحلاو «نيرخأتملا ةقيرط

 ريغ نم اهب ناميإلا بجي هتافص لكف «فوصوملا تاذ ةيفيكب طاحأ نم الإ ءاهتيفيكو
 ٠ ريسي فرصتب ها .ليوأت الو هيبشت الو فييكت

 دتشال هوملع ولو «سانلا هملعي ال امم يصاعملا لهأل باذعلا نم هللا هدعأ ام ةدش -7

 هيلع تلبج امل ؛ءاجرلا بجوي ام ىلع فوسخلا بجوي ام حجر دقف مهقلقو مهفوخ

 هداضي اب لباقي نأ دب ال ريطخ ضرم وهو «تاوهشلا ىلإ دالخإلاو ليملا نم سوفنلا»
 . فيوختلاو ريذحتلا نم

 ةمآلا لمتحت ال « بيغلا نم مولع ىلع هڅ یا هببن علطي ىلاعتو هناحبس هللا نأ ١-

 . اهملع

 س ةئام ا دعب نوعبرألاو سداسلا ثيدح ا اه
 ا هللا لوسر نامر ىَلَع سمّشلا تَفَسَخ :لاَق ف يرعشألا ىسوم يبأ نع ١551

 : دوجسو ٍعوكرو ماي لوطي یلص مافن دجسملا ىتأ ىتح ةعاسلا نوک نأ 0 ر اعرف ماقف

 تومل نوكت ال ىلاعت هللا اهلسري يتلا تايآلا هذه نإ :لاق مث طق ةالص يف هّلعفب هتيأر ام
 ر رل معو

 ركذ ىلإ اوفا نيش اهْنم مشیر اإ داع اهب فوخُب السرب هلا نکو ہتایحل الو دحأ

 . [(4۱۲) مقر ملسمو )٠١59(« مقر يراخبلا| (هرافغتساو هئاعدو هللا

 :بيوفلا :

 ىلع بصنلاو «ةمات «نوكت» نأ ىلع «عفرلا «ةعاسلا ١ يف زوجي :ةعاسلا نوكت نأ - ١

 . ةصقان اهنأ
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 تأحل : يأ ينعزفأو « تعزف : “٣ / ۷۲١([ لمجملا» يف لاق. يازلا حتفب ر :(اوعزفاف) -۳

 ام امهدحأ : نيهجو ىلع برعلا مالك يف عزفلا :[(۳ / “])١ لماكلا يف دربملا يف لاقو

 . خارصتسالاو ءاجتلالا : رخآلاو «رعذلا هب نوديري ةماعلا هلمعتست
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 لصح اذإ يع يبنلا ةداع نم ناك  eدعر وأ ةديدش حير نم «ةينوكلا ملاوعلا

 ام ةمألا هذهب لحي نأ ىلاعت هللا باذع نم فوخ هدنع لصح ؛فوسخ وأ فوسك وأ « فصاق

 . نافوطلا وأ حيرلا وأ قعاوصلاب كلهأ نمم ةقباسلا تالا نع

 هنم ريصي نأ هل تبجوأ « هبرب ةلماكلا هتفرعم نأل ؛ اعزف ماق سمشلا فوسخ لصح امل اذلو

 . ةبقارملا ديدش «فونخلا ريثك

 ًراهظإ لبق نم دهعت مل ةلاطإ مهيف لاطأف «فوسكلا ةالص سانلاب ىلصف « دجسملا لخدف

 ۰ . ةبانإلاو ةبوتلل

 نأ مهل نيبو « مهظعي سانلا ىلإ هجوت « هتاجانمو هبر هتدشانم نم مب ىفطصملا غرف املف

 ركذلاو رافغتسالاو ءاعدلا ىلإ اوردابيل ؛ اًقيوختو ًريكذتو « هدابعل ةربع هللا اهلسري تايآلا هذه

 . ةالصلاو

 . هلبق يذلاب ثيدحلا اذه ماكحأ تمدقتو

 ىلع هيبنتو «هب رمأ ام ىلإ ةردابملا ىلإ ةراشإ «اوعزفاف» : هلوق : لا قيقد نبا لاق

 اوا نين دلا و او اا فواشلا نيا نلاتاما' لإ ءاحقلألا

 لاوزل ببسو «بونذلا وحمل ناببس ةبوتلاو رافغتسالا نأ ىلإ ةراشإو « ةلجآلاو ةلجاعلا تابوقعلاو

 . فواخملا

 )١( ماكحألا ماكحإ) ىف ١) / ۳لاا١( .
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  -۹ءاقستسالا باب
 باما نر داش ىلا هانم اهلط :ارتشو: «كرخلاوأ قادشل اهنا كط ؛ةغلاوه

 . ۸۱(1 - ۳۸۰ / ۲) ةياهنلا . صوصخم هجو ىلع

 . زئانجلا ةالصو هفوسكلاك اهببس دوجو دنع عرشت يتلا بابسألا تاوذ نم ءاقستسالا ةالص

 كاهنالا فاح وأ ر ا ا عاطقنا قف ا ن ريت ف اينو

 س ةئاملا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدح ا هه
 ةّلبقلا ىلإ هجو «يقستسي هام يلا جرح : لاق يّنزاَا مصاع نب هللا دبع نع ۱٤۷

 هل ظفللاو )٠١74( مقر يراخبلا] لا ا کر 08 م و

 ۰ )٤ / a. .1)845 مقر ملسمو

 .844(1 / ۳۰۲ «۱) مقر ملسمو «(۱۰۲۷) مقر يراخبلا) 21)ىَلَصُا ىتأ : ظفل يفو

 ش :ىلامجإلا عملا د

 هللا نم ايقسلا بلطيل ءارحصلا ىلإ سانلاب جرخ ٠ م يبنلا دهع يف ضرألا تبدجأ ال
 نم مهب ام ليزيو نيملسملا ثيغي نأ هللا وعدي ذخأو «ءاعدلا لوبق ةنظم «ةلبقلا ىلإ هجوتف ؟ ىلاعت

 نم هءادر لوح ؛ةعسلا ىلإ قيضلا نمو بصخلا ىلإ بدجلا نم مهلاح لوحتب ًالؤافتو « طحق

 ٠ ةعماج ةالص اهنآل ؛ةءارقلاب امهيف رهج «نيتعكر ءاقستسالا ةالص مهب ىلص مث «رخآ ىلإ بناج

 :ثيدحلا نم ذخوي ام +
 نأ ىري هنإف ةفينح ابأ الإ اهبابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأو «ءاقستسالا ةالص ةيعورشم ١-

 . هباحصأ هفلاخو «ءاعدلا درجمب عرشي ءاقستسالا

 ءاعدلاو ؛عرضتلاو «رافغتسالا نم لاحلا بساني ام ىلع لمتشت ؛ةبطخ اهل عرشی هنأ ۲

 . ةبوتلاب رمألاو «ملاظملا نع رجزلاو

 ٣- ثيداحألا ضعب يف درو دقو «ةالصلا لبق ةبطخلا نوكت نأ .

 ءاملعلا روهمج بهذم وهو «ةبطخلا لبق ةالصلاب أدبي هنأ دمحأ “" مامإلا ادنسم» ىفف

 ٠ مهريغو ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم

 )١( ملسم حرش يف « يوونلا هلاق امك «يراخبلا دارفأ نم اذه ٠

 )۲( مقر دواد وبأو (58194 / ۱) ؟دنسملا» يف )١١10( نسح ثيدح وهو « اعوفرم څا سابع نبا ثيدح نم ٠



 مالعلا ريسيت 2 ور 22ج تر نج تج وجر وج وجر حج وج وج وج وج وحج هج | 0 Af“ ته

 نيرمألا زاوجو a 8 اهسكعو ب . ةالصلا ميدقت -ٌأ

 . ةباجإلا ةنظم اهنأل ؟ءاعدلا دنع ةلبقلا لابقتسا -

 ىلإ بدحلاو طح قلا نم مهلاح لوحتي ةلئافت ؛ءاعدلا ءانثأ ءادرلا ليوحت ةيعورشم -6م

 : بصخملاو ءاحخرلا

Eةعمحلاك ةعماج نوكت ةالص لك ناش اذهو «ةءارقلاب ءاقستسالا ةالص نوف رهجلا  

 فوسكلاو «نيديعلاو

 : لدلاو راتفألا لي يداه ىلا

 ل ا

 م ا e E شا i ءاضقلا راد

 . اًنثغي هللا عدا سلا تشاو لاونألا تلم هلا وز
3 

 ا ر

 .انثغأ مهلا ءاتنغأ مهلا ءاتنأ مهللا» :لاق م هيدي | متيم هللا لوسر عرف :لاَق

 5 ا ءاّمّسلا يف ىَرَن ام هللاو الف : ون سا

 .ثرطعأ ترا َنامَسلا تطّسوت ملف «سرتلا لثم ةباحس هئارو نم َتَعَلَطَف :لاَق . راد الو

 7 ا ا ا ل
 بْطْخَي مئا ا هللا لوسرو لبق ةَعمحلا يف بالا كلذ نم لج لحد م :لاَق

 يل يبن نس

 ع اهكسمي هللا عدا ا او ايلا تكلم هللا لوسر ای :َلاَقَ امئاق هلبقتساف

 ماَكآلا ىلع مهلا ءاتيلع الو انيلاوَح مهلا ٤ Ê هيدي مشرع هللا لوسر تا :لاق

 . سمشلا يف ل انحرخو تعلقا لاق رجلا تباتمو ةيدوألا نوطبو بارّظلاو

 ال مقر لو »)1- م مقر يراخبلا|

 يردأ ال :لاق ؟لرآلا رجلا ره ف تاش كلام نب ست تلاسف كرش لاق

 راد)و «ةبضهلا نودو ةيبارلا نم ىلعأ يهو «ةمكأ ) عمج «ماكآلا )و . راغصلا لابجلا :بارظلا

 . هنيد ءاضق يف تعيب اهنآل ؛كلذب تيمس . هو باطخلا نب رمع راد :(«ءاضقلا

 و



a 

 ماجمحألإ ةطمغ لفت  FD EBهت:  O >20هز  FDننتج  FD E Oنتج  3D FDج | "5 ۹) € ê3 7د

 .دجسملا يبرغ هتافو دعب هنيد ءاضقل تعيب « هنت باطخلا نب رمعل راد :ءاضقلا راد

 نم ةقيقرلا ةعطقلا «ةعزقلا)» :ةعزق الو . بلطلا باوج هنأل ؛ مزجلاب وه :انثغي

 . !(59 / 5) ةياهنلا نيعلاو يازلاو فاقلا حتفب «باحسلا

 اهنم ةيلامشلا ةيبرغلا ةهجلا يف وهو ةنيدملا برق لبج «اللا نوكسو نيسلا حتفب :عّلس

 . [(۲۹ / 5) برعلا ناسلإ نارمعلا يف نآلا لخد دقو

 .فويسلا برض برحلا يف اهب َنوُقَتي ديدح نم ةريدتسم ةحيفص 00

 :«بارظلا»و «ضرألا نم ةعفترملا لولتلا : 104 / )١ ةياهنلا) (ماكآلا ١ :بارظلاو ماكآلا

 رسكو ءاظلا حتفب برظ :عمج «بارظلا»و « ةمكأ :(ماكآلا » درفمو « راغصلا لابجلاو يباورلا

 . ٠١١(( / ۳) ةياهنلا . ءارلا

 . هضعبب ءيشلا ةيمست باب نم ءعوبسأ ينعي :اهحتفو نيسلا رسكب اتبس سمشلا انيأر ام

 . بلطلا باوج يف مزجلا زوجيو «عفرلا هيف زوجي :اهكسمي

 :ىلامجإلا عملا +

 ع يبنلا لبقتساف لجر لخدو «ةعمجلا موي هدجسم يف بطخي اًمئاق ا يبنلا ناك

 رطملا سابحنا ببسب ؛قيضلاو ةدشلا نم مهيف ام 0 يبنلل اًنيبم ... هللا لوسر اي :لاق مث

 نم تاناويحلا تكله دقف ةبركلا هذه جيرفتب مهل ءاعدلا هنم بلطو «هيلع مهتشيعم لج يذلا

 هللا نم بيرقلا كنوكلو .اهيلع لمحنو رفاسن يتلا لبإلا تلزهف «قرطلا تعطقناو لكلا مدع

 . طحقلا عفتريو « ررضلا انع لوزي ثيغلابف ؛انئيغي نأ هللا عدا « ءاعدلا باجتسم «ىلاعت

 ميهفتلاو ءاعدلا يف هتداعك «تارم ثالث افغا مهللا» :لاق مث هيدي تت يبنلا عفرف

 يف هنأ الإ بابض الو باحس نم ءامسلا يف ةعاسلا كلت يف اوري مل مهنأ عمو . مهملا رمألا يف

 املف « عفترت تذحأف ةريغص ةعطق «علس» لبج ءارو نم تعلط ميو ىفطصملا ءاعد رثأ

 . مايأ ةعبس مهيلع رطملا مادو ءترطمأ مث «هترشتناو تعسوت ءامسلا تطسوت

 نأ اًنيبم لاقف «سانلا بطخي مئاق مساع هللا لوسرو لجر لخد ةيناثلا ةعمجلا تناك اذإ ىتح

 يف برضلا نع سانلا سبحو «تكله ىتح «يعرلا نع اهنكامأ يف تاناويحلا سبح رطملا ماود

 . انع اهكسمي نأ هللا عداف قزرلا بلط يف بايإلاو باهذلاو ضرألا



 نكيلف ءرطملا اذه رارمتسا كتمكحب تردق اذإ مهللا :هانعم ام لاق مث ماع هيدي عفرف

 لوزن نوكيلو ءاهيعارم ىلإ مهمئاهب ريستو ؛مهشاعم يف سانلا برضيل ؛اهيلع ال ةنيدملا لوح

 تعلقأو . (يعارملاو «ةيدوألاو ؛يباورلاو «لابجلا نم «هلوزن اهعفني يتلا ةنكمألا يف رطملا اذه

 ٠ هيلع همالسو هللا تاولصف ءرطم مهيلع سيلو نوشي دجسملا نم اوجرخف رطملا نع ءامسلا
 :تيدحلا نم ذخوي ام د:

 ج

 ا

2 

 .ثحبلا اذه ةعمجلا يف مدقتو «بيطخلا ةملاكم ةحابإو اًمئاق ةبطخلا ةيعورشم

 ىلع روهمجلاو ؛ةالص نودب ةفينح وبأ اهيلع رصتقاو «ةبطخلا يف ءاقستسالا ةيعورشم

 ٠ هلحو ءاعدلا يفو ةعمجلا ةبطخو «ةصاخ ةالصب نوكي ءاقستسالا نأ

 عمجأ دقو ءامهيف ءاطعإلا ىنعم يرحتو «راقتفالا ىنعم هيف نأل ؛ءاعدلا يف نيديلا عفر

 ةلاح لك ىلإ هادع مهضعبف «هادع اميف اوفلتخاو فقوملا اذه يف امهعفر ىلع ءاملعلا

 عفر يف نإ "رجح نبا ظفاحلا لاق ءاهيف دراولا نطاوملا ىلع هرصق مهضعبو «ءاعد

 . يوونلاو يرذنملاو يراخبلا دنع ةريثك ثيداحأ اًقلطم ءاعدلا ىف نيديلا

 تيجشما دقق ترب ىلع ةلادلا هتامازك نم ةماركو ةع يتلا تازجعم 000

 و يلح نتدخل ف هؤاعد

 ىلع لكوتلا يفاني ال ؛ضرألا يف برضلاو «ءاعدلا نم قزرلا بلطل بابسألا لعف نأ
 : 1 . ىلاعت هللا

 . ثيغلا بلطل يوبتلا ءاعدلا اذهب ءاعدلا بابحتسا

 نوطبو بارظلاو ماكآلا ىلع رطملا ءاقب صخو «رطملاب ررضلا دنع ءاحصتسالا زاوج

 ٠ ةقشمب الإ لانت ال يتلا لابحلا قهاوش يف يعرلاو ةعارزلل قفوأ اهنأل ؛ةيدوألا

 خيش مسق دقو هزئاجلا لسوتلا اذهو «ىقتلاو حالصلا مهيف نظي نمم ءاعدلا بلط زاوج

 : نازئاج نانثا «ماسقأ ةثالث ىلإ لسوتلا 'ةيميت نبا” مالسإلا

 ٠ ريخلا هيف نظي يذلا يحلا نم هللا ءاعد بلط :لوألا
 ٠ ناعورشم نامسقلا ناذهف « ةحلاصلا لامعألا لعفب لسوتلا :ىناثلا

 ؛زوجي ال اذهف ءاّئيم وأ ا «نيقولخملا نم دحأ هاجب لسوتلا وهو « عونممف :ثلاثلا امأ

 )١( ص ؟ةليسولاو لسوتلا يف ةليلج ةدعاق" يف (۲) . 0011 / ۲) حتفلا يف )١1( اهدعب امو ٠



 585 هل هههدده دهم همهدددهدم راقيأألا ةدمق نت

 فو ا ةالص باب -۷
 دقو «عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةتباث يهو ءارفس وأ ًارضح فوخلا الإ ببس اهل سيل

 اقيفختو ةدشلا هذه يف نيلصملاب ةمحر تعرش اهنأ ابو. ةزئاج اهلكو ةددعتم تافصب تدرو

 5 ماقملل اهبسنأ ةدراولا هوجولا هذه نم اوراتخي نأ نيلصملل بسنألا نإف « مهنع

 . هتفخ وأ فوخلا ةدشو «هدعبو هبرقو ودعلا ةهج فالتخاب كلذ فلتخيو

 اه ةئاملا هع ا ثيدح لا س

 ةالص نديم هللا لوسر انب یلص : لاق قف كب باّطَحلا نب رَمع نب هللا دبع نعإ49١]
 نيذلاب ىَّلَصَف ودعلا ءازإب ةفئاطو « هعم ةقئاط تماقف «ودعلا اهيف يقل يتلا هماّيأ ضعب يف فوخلا

 يراخبلا] .ةَعكر ةعكر ناَئمئاَّطلا تّضقو «ةعكر مهب ىَّلَصَف نورخآلا هوما كاسر

 ترا . 859(!1 /705) مقر ملسمو «(447) مقر

 :ىلامجإلا ضعملا +:

 ىقتلا امنيح «نيكرشملا عم هبورح ضعب يف هباحصأب فوحلا ةالص ياب يبنلا ىلص
 ةالصلاب مهلاغتشا دنع مهيلع ةراغلا نش نم اوفاخو ا او د

 «ودعلا هاجو ةفئاطو «ةالصلا يف هعم تماق ةفئاط « نيتفئاط ةباحصلا مجيء يبنلا مسقف

 مل يتلا ةفئاطلا تءاجو . ل ل ا

 ةيقابلا ةعكرلا تضقف ًاريخأ هعم يتلا ةفئاطلا تماقف مس يبنلا ملس مث ةعكر اهب ىلصف لصت

 . اًضيأ اهيلع يتلا ةعكرلا ىلوألا ةفئاطلا تضقو « ةسارحلل اوبهذ مث « اهيلع

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 «ةمألا ىلع اًقيفخت - ًارفس وأ ًارضح - اهببس دوجو دنع فوخلا ةالص هرو

 . ددحملا اهتقو يفو ةعامج يف ةالصلل ءادأو «ءادعألا داهج ىلع مهل ةنوعمو

 هذه يف تاليصفت ةدايز عم «ثيدحلا يف تركذ يتلا ةيفيكلا هذه ىلع اهب نايتإلا - ۲

 . ثيدحلا اذه قرط ضعب نم اهتدزتسا «يلامجإلا حرشلا يف اهتركذ ةهجولا
 ةالصلا لطبت ال ةرورضلل وأ ةالصلا ةحلصمل ةريثكلا ةكرحلا نأ - ۳

 ىلع اهئادأب حمس دقف « ةعامجلا عمو ءاهتقو يف ةالصلاب نايتإلا ىلع ديدشلا صرحلا - ٤

 . كلذ ىلع ةظفاحم ؛ ةفصلا هذه

 .نيملسملل لئاوغلا نوغبي نيذلا نيدلا ءادعأ نم رذحلا ةدشو ةبهألا ذخأ - ٠



 ريماس دک

 ماعلا ريس 20 اجد ا 20ج 22 2 DOD 22ج 02 ١ DOD ODD ۲ y۲ هج <ت

 اه ةئام ا دعب ن وسمخا ثيدحلا س
 1ے سے

 نو ب اصب ل ل واس ور ل الا
 ىلصُف < ةودعلا هاجو اطر یم تقيم ةفبط نأ :- فوحلا ةالّص- عاقرلا تا ةالص م

llتءاجو < ؛ٌودَعلا اجو اوصف اوفرصنا م  
 ا

 . مهب ْمّلس مت مهسفنأل اومتآو اًسلاج تبث مَ تيقب يتلا ةعكرلا مهب ىَّلصَف ىرخألا ةفئاطلا

 . )۸٤۲([ مقر ملسمو ؛ ٠ (۲۱۲۹) مقر يراخبلا]

 . ةمثح يبأ نب لهس وه ؛ يع هللا لوسر عم ىلص يذلا لجرلا
 بي رغلا د:

 ةنيدملا نيب «دجن) ةيلاعب مهلزانمو ؟نافطغا اهيف ٠ تيب واع يبنلا ازغ ةوزغ يه :عاقرلا تاذ

 اهوفلف 7 نم مهلجرأ باقتنال «؛كلذب تيمس :ليق ٠ لاتق لصحي ملو اوفقاوتو «ميصقلاو

 ٠ قرخلاب
 :ىلامجإلا ضعملا

 تفص اذلو ؟ةنيدملا قرش يف هلزانم نأل ؛ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا نوكي ثيدحلا اذه يف

 ةعكر سرم يبنلا ىلصف . مهفلخ نولصملا هلعج يذلا ودعلا هجو يف ىرخألا تفقوو «ةفئاط

 مث ءاوملس مث ءةعكر مهسفنأل اومتأو ءاّمئاق اهيف تبشثف ةيناثلا ىلإ مهب ماق مث ءهعم نيذلاب

 اوماقو اًسلاج تبث مث «ةيقابلا ةعكرلا مهب ىلصف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو . ودعلا هاجو اوفرصنا

 . مهب ملس مث ؛ةعكر مهسفنأل اوقاف
 | :ءاملعلا فالتخا د:

 / ٣ ةلأسملا ۳ / 5) ىلحللا مزح نبا لاق ةددعتم هجوأب و يبنلا نع فوخلا ةالص تيور

 رشع ةتس اههوجو غلبي :'يوونلا لاقو « اًءزج اهل درفأو اًهجو رشع ةعبرأ اهنم حص : ۳
 وأ ةتس اهنإ :لاقف "* يدهلا» هباتك يف ميقلا نبا امأ ؛نيرشعو اًعبرأ :يبرعلا نبا لاقو ءاّهجو

 هي يبلا لعف نم اهوجو كلذ اولعج ةصق ىف ةاورلا فالتخا اوأر املك ءالؤهو «هجوأ ةعبس
 ٠ ةاورلا فالتخا نم يه امنإو

 ٠ ةمثح ىبأ نب ب لهس ثيدح يف تركذ يتلا ةفصلا ىلإ بهذف كلام مامإلا امأ

 ٠ تاوخ نب حلاص ثيدح راتخاف يعفاشلا مامإلا امأو

 )١( ملسم حيحصل هحرش ىف )5 / ۲( . )۱۲١( ؟داعملا دار” )١ / 01( .



 راطمشألا ةدمغ جرت هت ا OO TO O ه5 هنت: O TD هج هني هج هجم هج BE : 0 r اهمحألا
 يف ةروكذملا ةفصلا رهاظ قفاو ام نوحجري ةراتف ءاهقفلا نم ةفئاطو ةفينح وبأ مامإلا امأو

 . ثيداحألا نم هتاور ترثك ام نوراتخي ةراتو «نآرقلا

 اهلك ثيداحألاب لوقت :هللا دبع يبأل تلق :لاقف ١2مرثألا هذيملت هلأس دقف دمحأ مامإلا امأ

 امأو «نسحف اهلك اهيلإ بهذ نم :لوقأ انأ :لاقف ؟اهنم ادحاو راتخت وأ هعضومب ثيدح لكف

 . هراتخا انأف لهس ثيدح

 هلعف ددعتو تافصلا ةحص عم نسح دمحأ مالكو : ۲١١([ / ) ةدعلا يفإ يناعنصلا لاق

 . تافصلا كلتل ا

 «ودعلا لاح بسح اهدرسو هوجو ةعبس وأ ةتس هدنع حصف ""اىدهلا يف ميقلا نبا امأ

 . ودعلا لاح فالتخال اًعبت اهلك اهب ذخألا راتخي هنأكو

 ةفئاط تلاقف «حيجرتلا يف ءاملعلا فلتخا :- (فنألا ضورلا7 - هباتك يف يليهسلا لاقو

 امل خسانلا هنإف ؟اهنم ريخآلا بلط يف دهتجي :ةفئاط تلاقو ؛نآرقلا رهاظب هبشأ ناك امب لمعي

 فالتخا بسح ىلع اهعيمجب ذخؤي :ةفئاط تلاقو ءًالقن اهحصأب ذخؤي :ةفئاط تلاقو ؛هلبق

 . هنم ٠ ها ٠ فوخلا لاوحأ

 ًالمع ؛سفنلا هيلإ ليت يذلا وه يليهسلا هركذو ميقلا نبا هحجرو دمحأ مامإلا هراتخا امو

 . ملعأ هللاو ءودعلا لاوحأ لدبت دنع نيلصملا ىلع ًريسيتو اهلك ثيداحألاب

 :تيدحلا نم دخوب ام

 ءادعأ نم رذحلا ذخأو «ةعامجلا ةالص دكأتو فوخلا ةالص ةيعورشم نم مدقت ام هيف ١-

 1 ٠ نيدلا

 يتلاك «ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا ثيح ؛ةبسانم يهو ةيفيكلا هذه ىلع ةالصلاب نايتإلا ١-
 .افلتخاف نيتقو يف امهنأ الإ «عاقرلا تاذ يف امهالكف « اهلبق

 نيمومأملا نأو «ىلوألا ىلع ةريخألا ةعكرلا ليوطت يهو «نمألا ةالصل ةفلاخم هيفو ۳

 ٠ مامإلا مالس لبق هومتأ ةالصلا نم ءيش مهتاف نيذلا

 كلذ نم فخأ وه اميف ةقرافملا تدرو دقو . رذعلا اذه لثمل همامإل مومأملا ةقرافم هيفو ٤

 بحاص هنوكل ؛هسفنل متأو درفنا ةءارقلا لاطأ املف نت اذاعم ١ عم ىلص يذلاك

 . ةداعإلاب ا يبنلا هرمأي ملو «ةجاح

 )١( "داعملا داز يف ميقلا نبا هركذ )١ / ٥١١( . )۲( ردصملا سفن )١ / ٥1١ ٣ ٥١١( .



 ےس
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 د 00 0 ر دا تا
 ةالص ا هللا لوسر عم تدهش: لاق شيف يراصنألا هلل دبع نب رباج نع

 اًنربكو ما يبنلا ربكف « ةلبقلا و ا لوسر ْفلخ اتفَفصف ؛ فوخلا

 O ل کرو مكر م ایج

 ا دوجسلا يي تا ان يبنلا ىّضَق ملف وعلا رحل يف حولا فصلا ا فّصلاو

 فعلا ا ا مدَقَت مت ءاوماقو ا ا فلا دا٤ هيلي يذلا تا

 رحنا مت ایج رَ عورلا م سر عر مل ءاًئيمج اًنعكرو ا يبا کر م مدل

 يف رول علا ماف - ىّلوألا ةعكرلا يف ا هيي يذلا فصلا د دوُجسلاب

 دوجسلاب اا تلا نال للا TT e ا

nا  TT 

 . مكئارمأب ءالؤه مكسرح عصي امک : اٹ رباج لاق

 ام يبنلا عم فوخلا ةالص ىلص هنأو « هنم اًفرط يراخبلا ركذو . همامتب ( ملسما هركذ

 . )٤٠٠١(( مقر يراخبلاإ 2١1 عاقرلا تاذا ةوزغ ةعباسلا ةوزغلا يف

 :ىلامجإلا ىضعملا +

 يبنلا اهيلع ناك يتلا لاحلل ةبسانم فونخلا ةالص نع ثيدحلا اذه يف ةلصفملا ةيفيكلا هذه

 ظ . ةلبقلا ةهج يف ودعلا نوك نم كاذ نيح هباحصأو يي

 . مهفلخ نم يتأي نيمك نم اونمأ دقو عوكرلاو مايقلا لاح يف هنوريو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ++ ةفالا نيذاحلا :ءافتناو ةسباتملا لاتا دوجولا# ةروكذملا ةفصلا هذه ىلع فوخلا ةالص-١

 . مهلك ودعلا نوري هريغ يف مهنأل ؛ طقف دوجسلا لاح يف تعقو - انه- ةسارحلا - ۲

1 

 )١( عاقرلا تال ةوزغ يف رباج نع حرحأ امنإو « هنم اًئيش الو هجرخي مل يراخبلا نأ : لوألا: نامهو ثيدحلا اذه يف (

 كلذ ىلع هلمح امنإو « هنم اًقرط سيل هنأ نيبتف « ةيفيكلا هذهل ةفلاخم عاقرلا تاذ ةالص ةفص « ةالصلا ةفص هيف سيلو

 حيحص يف ةالصلا ةفصف « نيحيحصلا يف قفلم ثيدحلا اذه نأ رهظف « ةلمجلا يف هني رباج ثيدح نم هنوك

 تاذ ةوزغ يف ةالصلل ةروكذملا ةفصلاو « يراخبلا حيحص نم عاقرلا تاذ ةوزغ يف هات رباج ثيدح ركذو « ملسم

 هذه بسانت ال عاقرلا

 يراخبلا دصقو «ةعباسلا ةنسلا ةوزغ ىف : ىنعي « ةعباسلا ةوزغ ىف يراخبلا ظفلو  ةعباسلا ةوزغلا ىف : هلوق ىناثلا

 <: راع ةريبلا لها وهم نكل ريع دعي( عازل تال قا ىلع هي ةايفكمالا
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 ىلع اولصل ؛ةلبقلا ريغ يف ودعلا ناك ول هنأ هموهفم (ةلبقلا نيبو اننيب ودعلاو» :هلوق ٣“

 ددعتل نأ مدقتو « امهريغو نيقباسلا نيثيدحلا ىف اهتفص ىف مدقت امك «ةفصلا هذه ريغ

 او ا لاح اعام ا :دئاوف اههوجو

 ءادعألا تآجافمو «فواخملا نع اهداعبإو «شويجلا ريبدتو «ةدايقلا نسح نايب هيفو ٤“

 . كلذ يف تاطايتحالا ذاختاو

 ؛ةسارحلاب مهنيب لدع دقف «هلاوحأ عيمج يف ايا يبنلا هب ىّلحت امم هنأو لدعلا نايب هيفو ٥“

 «ةعكر هعم تلص نيتفئاطلا نم لكف «ةالصلاب مهنيب لدعو « اهيف نوبوانتي مهلعجف

 . متي هرومأ عيمج يف هنأش اذكهو هيلي يذلا فصلا يف مهمايق يف مهنيب لدعو

 «لضافلا ناكلا ىلإ مدقتلاك ةالصلا يف لخُت ال «ترثك ولو ةبولطملا ةكرحلا نأ هيفو -5
 یا ا ت ف ااو کا كج هنو فقل توجو

 . (نوعستلاو دحاولا) ثيدحلا وهو «ةالصلا يف (ةمامأ»

 :ةماه ةدئاف +

 حص اذإ ثيدحلا وهو لوقلا اذه :فوخلا ةالص يف ءاملعلا فالتخا دنع '”يناعنصلا لاق

 مولعم اذه لب هدمحأو كلامو ا ؛يعفاشلا مامإلا نع حص «يبهذم وهف

 ًالوق هلهج نم لاق دقو «ءيش ا هللا لوسر نع حص اذإ هنإف ؛نمؤم لك لاح ناسل هنأ

 هوذخف لوسرلا مکاتآ امو : صنب هاوس ام لك ىلع مدقي هسی هللا لوسر مالك نإف ؟هفلاخي

 ةمئألا مالك يفو ةوبنلاو ةلاسرلاب ناميإلا ىنعم كلذ لب ۷ :رشحلا | 4ارهتناف هنع مکاهت امو

 الإ هاعطق مولعم وهو يع هللا لوسر نع ءاج ا اوطيحي مل مهنأ ىلع ليلد مهريغو ةعبرألا
 ؛مهبهذم فلاخي يذلا ثيدحلا هيلإ لصو ام مهمامإ نإ :لاقي نأ نم نوفنأي نيدلقملا ةلهج نأ

 دنع قفنت ال يتلا راذعألا نم كلذ وحن وأ لوؤم وأ خوسنم هنأ فرعو هفرع دق :نولوقي لب

 .داقنلا

 ريغ هنإف اهيف همامإ هلاق ام فالخب صنلا تبث دق ةلأسم ىف همامإ عبت نم نإ :لوقأ اذهلو

 ها ٠ صنلا فلاخ اذإ هلوق يف عباتي ال هنأب حرص دق هنأل ؟همامإل عبات

8098 

 )١( ةدعلا )۳ / ۱۹۸( .



 عم ريرسلا ىلعو «تيملا ىلع قلطي مسا :حصفأ رسكلاو «حتفلاب «ةزانج» عمج :زئانجلا

 «نيفكتلاو ليسغتلا نم اهب قلعتي امو ةالصلا :اهنم انه اوركذ «ةريثك ماكحأ تيمللو . تيما

 . كلذ ريغو «نفدلاو

 . ضئارفلاو اياصولا يف يتأتف ؛ ةيلاملا قوقحلا امأ

 ةقلعتملا ثيداحألا نم هيلإ ةجاحلا وعدت ام لكب تأي مل فنصملا نإف ءرصتخم باتكلا نأ اب

 .ثيداحألا اهب تحص يتلا دئاوفلا نم ةذبن ركذن اننإف اذلو ؟تيملاب

 لاح يف ناك اذإف «هيلع رورسلا لاخدإو «هتدايع :نيملسملا هناوخإ ىلع ضيرملا قح نمف

 «فطلب كلذ نوكيو «هنايب هيلع بجي اميف اميسال ةيصولاو «نويدلا ءاضقو «ةبوتلاب ركذي ةرطخ

 رفغتسيو «ملاظملا نم جرخي نأو «كلذ ضيرملا ىلع دكاتيو «هلجأ رند نم فوخلاب هعم رعشي ال

 . ىلاعت هللاب هنظ نسحي نأو «يصاعملا نع

 اذإف . ةلبقلا ىلإ ههيجوتو: فطلب نيتداهشلا 210هنيقلت هرضخ نمل نس تولا هرضح اذإف
 . ةحلصم هريخأت يف نكي مل ام ("7هزيهجتب عرسأو «هلصافم تنيلو "هانيع تضمغ تام

 نم اهب ماق اذإ «ةيافك ضورف «هنفدو «هيلع ةالصلاو .هلمحو «هنيفكتو «تيملا ليسغتو

 ردقو «هلاح ملع نم ىلع مثإلا راص كرت نإف . ةيافك ضرف لك نأش نيقابلا نع طقست ؛يفكي
 . هكرت مث كلذ ىلع

 تون يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (415) مقر يذمرتلاو (۳۱۱۷) مقر دواد وبأو (417 / ۱) مقر ملسم هجرخأ (۱)

 . «هللا الإ هلإ ال مكاتوم اوئقل» : ظفلب اًعوفرم

 (14”5 / ۳) يقهيبلاو (597 / 5) دمحأو (۳۱۱۸) مقر دواد وبأو 95١١( /۷) مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ (۲)

 هللا لوسر لخد) :هيفو اعوفرم عشان ةملس مأ ثيدح نم ١418( مقر ٠٠١" / 0) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو
 . 2...رصبلا هعبت ضبق اذإ حورلا نإ» : مدي لاق مث « هضمغأف هرصب قش دقو ةملس يبأ ىلع متلي

 اوعرسأ» : ظفلب عفاف ةريره يبأ ثيدح نم (444) مقر ملسمو (1515) مقر يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلل (۳)

 . مكباقر نع هنوغضت رشف كلذ ريغ نكت نإو هيلع اهنومدقت ريخف ةح اص كت نإف ةزانجلاب



 ماجف لإ طمع لرش  € Eهت:  AE BD OOD DD BB FD EOفشلا ®®®

 هيتس

 ىبنلا ىلع ةالصلا ةيناثلا دعبو «ةحتافلا ىلوألا دعب «تاريبكت عبرأ هيلع ةالصلا ةفصو

 مالسلا مث ةفيطل ةتكس ةعبارلا دعبو «تيملل ءاعدلا ةثلاثلا دعبو < کا

 نم لجرلا ربق ىلع موقي ناك هنأ ميا يبنلا نع ننسلا يف تبث يذلا :مالسإلا خيش لاق

O SA I aوشمل ا تكدر لان قالا نزف  US 

 و نار هنفتمو

 ١ - ربقلا ىلعو بئاغلا ىلع ةالصلا ىف باب "
 م ةئام ا دعب نوسمخ او يناثلا ثيدح ا

  161هيف تام يذلا موُيَلا يف يشاَجنلا هي ا ا لا ن ةريره بأ نع[

 مقر ملسمو «(۱۳۳۳) مقر يراخبلا| ارا 8 مهب تفضف للا ىلإ جرخو 4 .

 اه ئالا ا دعب نوسمخ او ثلاثلا ثيدحلا س

 وأ ناثلا فصلا ىف تدكف یشاحنلا ىلع یلص ها ینلا نأ هلع رباج نع ۲
 . !081748) مقر يراخبلا] . ثلاثلا

 . )١5 / ۲١۷([ برعلا ناسلإ توملاب رابخإلا :يعنلاو «هلوأ حتفب هاعني « هاعن یعد

 ءايلا فيفخت باوصلاو /۲١(: 5) ةياهنلا يف لاق «روهشملا ىلع نونلا حتفب :يشاجنلا

 . هزم عست ةنس «بجر يف يفوت (ةمحصأ) همسا

 :ىلامجإلا ىضعملا
 ل ا و هلا نم هيلإ نيرجاهملا ىلع ةميرك دي هل ةشبحلا كلم ىشاجنلا

 «قحلا هعابتاو «هتين نسح هداق مث . مهتدافو مركأف دعب ةنيدملا لهأ ملسي ملو ةكم يف شيرق

 : ا ىبنلا ري ملو «هضرأب تامف «ملسأ نأ ىلإ ربكلا هحرطو

 ل يبنلا ربخأ اهيف هيلع لّصْي مل ضرأب هنوكو «هماقم ربكو «نيملسملا ىلإ هناسحإلف

 يف يوغبلاو (28 / 4) «ىربكلا» يف يقهيبلاو )١ / ۳۷١( «كردتسملا» يف مكاحلاو (7771) مقر دواد وبأ هجرخأ )١(
 تيبثتلا هل اولسو «مكيخأل اورفغتسا) : : ظفلب اعوفرم هش نافع نب نامثع ثيدح نم ( / 0) («ةنسلا حرش)»

 . «لأسُي نآلا هنإف

 ىقهيبلاو «ىبهذلا هقفاوو هححصو (۳۷ / )١ «كردتسملا» يف مكاحلاو (Vor) مقر دواد وبآ هجرخأ يذلا ثيدحلل (؟)

 . هاف براع نب ب ءاربلا ثيدح نم (۳۹۵ مقر 708 / )١ «بعشلا» يف و

 حراش ها . ةدئافلا ديزل ةيتآلا باوبألا هذه ىف هتلصف يذلا انأ امنإو «زئانجلا باتك لصفي مل فلؤملا (۳)



 هيلع ربكو مهب فصف يىّلصملا ىلإ مهب جرخو هيف تام يذلا مويلا كلذ يف هتومب هباحصأ
 . ىلاعت هللا دنع هل ةعافش ؛تاريبكت عبرأ

 :ءاملعلا فالتخا أ

 عرشت ال اهنأ ىلإ :كلامو ةفينح وبأ بهذ :بئاغلا ىلع ةالصلا يف ءاملعلا فلتخا

 دنع روهشملا كلذو يعفاشلا بهذو . مديني يبنلاب ةصاخ اهنأ ثيداحألا هذه ىلع مهباوجو

 ىلإ جاتحت ةيصوصخلاو ةحيحصلا ثيداحألا هذهل ةعورشم اهنأ ىلإ (نمحأ » مامإلا باحصأ

 هيلع لصي مل بئاغلا ناك نإ :لاقف ةيميت نبا 7 مالسإلا خيش طسوتو . ليلد انه سيلو ليلد

 .نيملسملا نع كلذب ضرفلا طقس دقف هيلع يلص دق ناك نإو ةيضقلا هذهك هيلع يلص

 نمز يف يفوت هنأل ؟" «ىدهلا ١ يف (ميقلا نبا هححصو دمحأ مامإلا نع يورم وهو

 . مهنم دحأ ىلع ىلص هنأ تبثي ملو نيبئاغ هباحصأ نم سانأ ما يبنلا

 هيلع ىّلص حلاص لجر تام اذإ :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع اةيميت نبا١ مالسإلا خيش لقنو

 هيلعو «يدعس لآ نمحرلا دبع انخيش ليصفتلا اذه حجر دقو . «يشاجنلا » ةيضقب حتحاو

 . هادع نم نوكرتيو نيملسملا ىلع لضف هل نم ىلع نولصي مهنإف ادجن ١) يف لمعلا

 . ليصفتلا اذه لاوقألا حصأ :ميقلا نبا لاقو

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١- نيلصملا هناوخإ نم ءاعدو ةعافش اهنأل ؟تيملا ىلع ةالصلا ةيعورشم .

 نم اهب صخي لب هقالطإ ىلع سيل ثيدحلا نأ مدقتو هبئاغلا ىلع ةالصلا ةيعورشم ١-

 ناار نالا قلع ماعا فال

 . اريثك عمجلا ناك اذإ ديعلا ىَّلصم يف تيملا ىلع ةالصلا -*

 .نهنم ةدحاو لك دعب لاقي ام بابلا لوأ يف مدقتو يبرأ ةزانحلا ةالص يف ريبكتلا ٤-

 ا اا نا باخان ؛فوفص ةثالث مهنوكو نيلصملا ةرثك ةليضف -

 . اهل رفع الإ فوفص ةثالث اونوكي نأ نوغلبي نيملسملا نم ةمأ هيلع يلصيف تومي نمؤم

 1١١ / ٥٠٠١ اداعملا داز»(١)

 مكاحلاو (۷۹ / )٤ دمحأو )-١59( مقر هجام نباو (۱۰۲۸) مقر يذمرتلاو ٣ مقر دواد وبأ هجرخأ (۲)

 ةثالث هيلع يلصيف تومي ملسم نم ام» :ظفلب اًعوفرم ةريبه نب كلام ثيدح نم ١( / ) ىقهيبلاو "57 / )١

 . نسح فوقوملا نكل هفيعض ثيدح وهو «بجوأ الإ نيملسملا نم فوفص



 3 ل
® YY j] 20 129 220 250 420 50 27 250 250 AE 21 هتتتن O 20 29 ماجعألا ةطمغ رف 

 كلذ نإف « هبراقأ رابخإو الا ريكا رت ىف عاملا حلا توم رابخإلا -

 لمع يعنلا نإف .يعنلاو مكايإ» : ثبتي e ا

 حئادملا عاونأب ةيلاعلا تالحملا يف هيلع نوداني نوذخأي مهنأ كلذو . (")ةيلهاجلا

 . ةريثك هوجو نم دسافم هيفو « ةبوذكملاو ةحيحصلا

1 0 00 5 0 

 ( :يلامجإلا ىنعملا *
 فاو ةمحترلا نهه اتا ا كل نمر قالخالا نساخم ناع ا ىلا لاف

A E REEربقلا اذه بحاص نع لأس دقف. هلاوحأ » 

 ةملظلا ليزي رونو «تيملل نكس هتالص نإف ؛ هيلع يلصيل هوربخأ مهنأ بحأف « هتافوب هوربخأف
 .. رضاحلا تيملا ىلع يلصي امك هربق ىلع ىلصف ءاهيف وه يتلا

 هديقو . ةجح الب صوضنلا رل «هعنم نم ىلإ تفتلي الو ربقلا ىلع ةالصلا ةيعورشم - ١
 ءاج دقو «ادبأ ن ES مهضعب « رهش ةدمب ؛ ءاملعلا ضعب

 : اولاق «؟ اذه نفد ىتم» : لاقف ًاليل نفد ربقب رم مسي هنأ (۱۳۲۱) يراخبلا يف

 ةزانجلا ىلع ةالصلا هتتاف اذإ ناك ميا يبنلا نع يور : '"ميقلا نبا لاق . ةحرابلا

 . ناسح هجوأ ةتس يف ( ربقلا ىلع ىلص

 . رضاحلا تيملا ىلع ةالصلا لثم ربقلا ىلع ةالصلا نأ - ۲

 «هتلزنم تناك امهم هباحصأ نم دحاولا دقفتو « ةفأرلاو ةمحرلا نم مسرع هيلع ناك ام - ٣

 ءدجسملا مقت تناك ءادوس ةأرما ربقلا اذه بحاص نأ رجح نبا ظفاحلا ركذ دقف

 : سکت أ

 ` . فيعض ثيدح وهوهللا دبع ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح : لاقو (485) مقر يذمرتلا هجرخأ )١(
 يقهيبلاو (1415) مقر هجام نباو « (4 ١7 / 0) دمحأو« حيحص نسح ثيدح: لاقو (487) مقر يذمرتلا جرخأو
 ةفيذح نعا . ملعأهللا و نسح ثيدح وهو« نسح هدانسإ:(« حتفلا يف ظفاحلا لاق (75 / 5)« ىربكلا ا

 . « يعتلا نع ىهني ناك مي يبنلا نأ : هش

 . ۲١٠١( /۳) ردصملا سفن (۳) . (ع97 / ٠)١ داعملا داإل 0
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 نفكلا ىف باب -؟

 س ةئالا دعب نوسمخ او سماخلا ثيدح ا س
 ةيلوحس ضيب ةَيناَمَي باوُثأ ةَنالَث يف مك يَ هللا لوسر نأ عش ةشئاع نع ١! ههإ

 و ادعو ۴ (BA OVO COV ؛ (1154) مقر يراخبلا| . ةمامع ا اهيف نبل

E441 ( . 

 ضيب :ةيلوحس «حصفألا يف ءايلا حوتفم هيلإ تبسنف «نميلا يف تجسن :ةينامي باوثأ

 يذلا راصقلا ىلإ امإو ءاقنلاو ضايبلا ىلإ امإ ءلحسلا ىلإ ةبسنلاو ءنطق نم الإ نوكت الو ةيقن

 . نميلا يف ةيرق ىلإ ةبسن اهلعج مهضعبو .198(1 / 5) برعلا ناسلإ . هلسغب اهضيبي

 ثالث يف جردأ را يبنلا نإف اذلو ؛ ةيانعلاب ىلوأو ؛يحلا ةرتس نم مظعأ تيملا ةرتس

 . ةمامع الو صيمق هل لعجي ملو «ضيب فئافل

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 : 31و تلا لاق“ فاع الر ضيق اهم نتي تارتا ةكلعي ككل يبنلا نفك ١-

 عم نكي ملو ءاهريغ باوثأ ةثالث يف نفك امنإو «ةمامع الو صيمق يف نفكي مل :هانعم چ

 . يعفاشلا هرسف اذكه «ءيش ةئالثلا

 . نفكلا يف ةفاظنلاو ضايبلا بابحتسا -؟

 ىلإ هيبن باحصأ ىده ىلاعت هللا نأل ؛تيملا نيفكتل لاح لمكأ يه لاخلا هذه نأ -“

 .اضيأ هتنس نم كلذ اوفرع امكو «هل اهديري لاح لمكأ

 نم كلذ يف ضراعي نم دجو ولو «ةدحاولا ةفافللا ىلع «نفكلا يف ةدايزلا زاوج هيفو -:

 ٠ ميرغ وأ ثراو

 :ةدناف +

 «رامخو «رازإ :باوثأ ةسمخ 8 ةأرملاو «فئافل ثالث نوكي نأ لجرلا نفك يف بحتسملا

 ٠ تيملا ندب عيمج رتسي نأ بجاولاو «نيتفافلو «صيمقو

 )١( ملسم حيحصل هحرش يف )۷ / 8( .
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 انج ا عييشتو تيم ا ليسغت ةفص يف باب - ۳

 دعب نوسمخ او سداسلا ا ثيدح لا س

 هيأ تيوب نخ ج هللا لوسر اتيلع لخد :تلاق ةي ةيراصنألا َةّيطع مأ نع ٠5

 .ردسو ءامب - كلذ نكبر نإ -كلذ نم رثكأ وأ سمح وأ ثآاَتب اهتلسغا» لاق بز

 . ؛يتتذآت نتغرف اذا روفاك نم ايش وأ اروفاک ةرخآلا يف نلجأ

 ‹(1۲0۷) مقر يراخبلإ ١ (هرازإ :ينعت هاَيإ اهنرعشأا :َلاَقَف هوقح اًناطعأق هاّنذآ اتعرف امل

 : لاقو (اًعبس وأ) (9مو-مو) مقر ملسمو «(۱۲۵۹) مقر يراخبلا ةياور يفو . )٩۳۹([ مقر ملسمو

 ةيطع مأ نأو 9474(1 )٤۲/ ملسمو ‹ )۱۲٥١( مقر يراخبلا] (اهنم اهم ءوضولا | عضاومو اهنمايمب نأدبا
- 

  Eمقر ملسمو ؛ (1789) مقر يراخبلا] . ن ورق هال )۳۹ / 16498

 ( :بيرفلا
 . ىثنأ ةبطاخملا نأل ؛ فاكلا رسكب :كلذ نتيأر

 . هنحط دعب هقرو هب لسغي يذلاو « قبنلا رجش وه :ردس

 . دسجلا بلصي هنأ هصاوخ نم « بيطلا نم عون :روفاك

 نل يأ ا

 هر وزا یل قطا دورت نارا دع ر ایک اےک و
 . 1556 / ۳) برعلا ناسلإ

 يلي امم يرازإ نلعجا :هانعمو «بايثلا نم دسجلا يلي ام ءرسكلاب ءراعشلا : هايإ اهنرعشأ

 . ١75(1 / ۷) برعلا ناسلإ . اهدسج

 ل تا ا ا لوف همر سنتا اا عمج : نمايملا : اهنمايمب

 1 :ىلامجإلا ىنعملا *:

 مأ» نهيفو ءاهتالساغ ىلع مسي يبنلا لخد ميا يببنلا تنب ةن «بنيزا تيفوت ال

 E اهير لإ ال هله وب عراب اهلسغ ةفص نهملعيل ؛هشف («ةيراصنألا ةيطع

 اهنأ ع نئيأر نإ «( كلذ نم رثكأ وأ» رتو ىلع نهلسغ عطق نوكيل ؛(اسمخ وأ اّنالث اهنلسغا»

 ءاردس ءاملا عم نلعجا ؛بلصأ دسجلاو «ىقنأ لسغلا نوكيلو «سمخلا ىلع ةدايزلا ىلإ جاتحت

 نأدبي نأ نهاصوو . اهدسج دشيو «ماوهلا اهنع دعبي بيطب ةبيطم نوكتل ؛روفاك ةريخألا يفو

 هذه ىلع اهلسغ نم نغرف اذإ - نهرمأو . ءوضولا ءاضعأو «نمايملا نم ءاهئاضعأ فرشأب
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 اهنرعشيل «رهاطلا هدسج رشاب يذلا هرازإ نهاطعأ « هنملعأو نغرف املف . هنملعي نأ - ةيفيكلا

 . اهربق يف اهيلع ةكرب نوكيف ؛هايإ

 :تيدحلا نم دخوب ام

 ١- ةيافك ضرف هنأو ملسملا تيملا لسغ بوجو .

 عم ةمألاو ءاهجوز عم ةأرملا نم ينئثتسا ام الإ سكعلابو ءاسنلا الإ اهلسغي ال ةأرملا نأ -؟

 . هبحاص لسغ امهنم لكلف ءاهديس

 ديقو كلذ ىلع ديز فكي مل نإف سمخف فكي مل نإف هتالسغ ثالثب نوكي نأ -۳

 ىلإ ضيوفتلا «كلذ نتيأر نإ» :هلوق نم موهفملا نكلو «عبسلا ىلإ ةدايزلا ءاملعلا ضعب

 . (كلذ نم رثكأ وأ ًاعبس وأ» :نيحيحصلا ةياور يفف ةجاحلاو ةحلصملا بسحب نهيأر

 . ىذألا هنم جرخي يذلا لحملا دس جراخ من ناك نإ كلذ دعبو

 ٤- عبس وأ سمخ وأ ثالث تو ىلع هتالسغ لساغلا عطقي نأ .

 قاب رهاطلاب ريغتملا ءاملا نأو هتيملا دسج بلصيو ىقني هنأل ؛ردس ءاملا عم نوكي نأ ٥-

 . هتيروهط ىلع

 . ءالا بهذي الئل هتالسغ رخآ عم تيملا بيطي نأ -5

 . داسفلا هيلإ عرسي الف دسجلا دشي - هتحئار بيط عم -هنأل ؛روفاك نم بيطلا نوكيو -

 . ءوضولا ءاضعأو .نمايملا : يهو ةفيرشلا ءاضعألا لسغب ةءادبلا ۷

 . تيملا فلخ هلعجو نئافض ثالث رعشلا رفض

 ءاملعلا نم هريغ ىلإ هادعتي الف هب صاخ ءيش اذهو « مكي يبنلا راثآب كربتلا 4
 اهنم ةريثك رومأل نيحلاصلاو

 ,عساشلا نوُبْلا نم هريغ نيبو هنيب م هيف دحأ هقحلي ال رمألا اذه نأ ٌةلوأ

 ةر ىلإ اهدي ام ةلدكلا هزه دموي هلو عرش الإ عرشت ال فرت ايالا ةه فا انا

 هنولعفي ام هعم اولعف مهنأ دري ملو تمألا لضفأ هام ركب ابأ نأ نوملعي ةباحصلا نأ اًئلاث

 ١ .هوحنو هئوضو ءام ىلع قباست نم مديني يبنلا عم
 كرل ةليسو وه يذلا ءلغلا نم“ تي مرعب كربلا نأ انا

 . هكاله هيف يذلا هسفن هميظعت ىلإ قيرطو هب كربت نمل ةنتف هنأ اًسماخ
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 هتلحار نع حقو ذإ ةقرعب فقاو ا لاق ميني سابع نب هللا دبع نع[
 سا ر

 و ربا مہ ہر ع

 يد هونفكو 4 ردسو e وسا ا هللا لو لاقف - هتصقوأق : لاق وأ ا هتصقوف

 رسو رد و 2 و همم <
 1 )٠۲٦١( مقر يراخبلا] الم ةمايقلا موي تعي هنإق هسأر as ر .هيبوث

 مقر يراخبلاإ] ةياور يفو . اما / 45) مقر ملسموء(1861)و (1849)و )۱۲ )۰)۱۲1۷ 7

A (۲) (DD1۸0-7 (2)1849 ( ه9 مقر ملسموء(1801)١ Q€1 /ةومء )الو) 5١5 ١ 
 ور 5 سل ري سو م وود و

 . ")]هسأر الو ههجو اورمخت

 . قنعلا رسك « صقولا : هتان فنصملا لاق

 اًطونح هنفك وأ هلسغ نم ءيش يف اولعجت ال :هوطنحت ال . هقنع ترسكف هتعرص :هتصقو

 وهو ثعبي يأ :اًيبلم ثعبي . اوطغت ال :اورمخت ال . تيملل عمجت بيطلا نم طالخأ وهو

 . مارحإلا راعش كلذو « كيبل مهللا كيبل : لوقي

 عقو ذإ امرحم عادولا ةجح يف هتلحار ىلع ةفرع يف اًفقاو ةباحصلا نم لجر ناك امنيب

 ءردسو ءامب ىتوملا رئاس نم هريغك هولسغي نأ مُيَ- يبنلا مهرمأف؛ تامف هقنع ترسكناف ؛ اهنم

 دقف «هيلع ةيقاب ةدابعلا راثآو جحلاب مرحم هنأ امبو. امهب مرحأ نيذللا هئادرو هرازإ يف هونفكيو

 هللا هثعبي هنأ يهو «كلذ يف ةمكحلا مهل ركذو . هسأر اوطغي نأو هوبيطي نأ مسي يبنلا مهاهن

 . جحلا راعش يه يتلا ةيبلتلا وهو « هيلع تام ام ىلع ىلاعت

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ ةيافك ضرف هنأو « تيملا ليسغت بوجو- .

 . هل بويأ يبأ ثيدح يف كلذ تبث امك« مرحملل لاستغالا زاوج - ۲

 . اردن ءاملا عم اولعجي نأ مهرمأ ذإ « هتيقنتو تيملا ةفاظنب ءانتعالا -

 هتاذب ارهاط هنوك ىلإ « هريغل ًارهطم هنوك نع ءاملا جرخي ال « تارهاطلاب ءاملا ريغت نأ - ٤

 . اهيلع هيبنتلا يغبني ناكف« طقف ملسفا ل ةياورلا هذه )١(

 « يراخبلا هجرخأ اذك (هسأر اوطغت ال : حيحصلا نتملاو « دانسإلا يف ةاورلا ضعب نم مهو هجولا ركذو: يقهيبلا لاق

 . بيرغ هجولا ركذو
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 ًارهاط ىقبي هنأ حيحصلا لب .«دمحأ) بهذم ىف روهشملا وه امك «هريغل رهطم ريغ

 ادمحأ» مامإلا نع نيتياورلا ىدحإو ءروهمجلا بهذم وه امك «هريغل رهطم هتاذب

 . ثراولاو «يصولاو « ميرغلا قح ىلع مدقم نفكلا نأو «تيملا نيفكت بوجو ٥-

 . ىثنألل هجولاو «مرحملا تيملا سأر ةيطغت ميرحت -5
 و

 لاق «يحلا مرحملا قح يف مرحي كلذ نأ ءةيولوألا سايقب («ايبلم ثعبي» :هلوق نم ذخؤيو -

 «مارحإلا مكح هقح يف ىقبي تام اذإ مرحملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا :27ديعلا قيقد نبا

 ؛سايقلا ىضتقم وهو «كلامو ةفينح وبأ كلذ يف فلاخو «يعفاشلا بهذم وهو

 . سايقلا ىلع مدقم ثيدحلا عابتا نكلو «فيلكتلا لحم لاوزو ةدابعلا عاطقنال

 . مارحإلل فانم وهو «هفرت هنأل ؛ىثن نأ وأ رك ا وأ اح مرحلا قلع بنظلا ميرحت -۷

 «نانشألاو «ردسلاك بيط اهيف سيل يتلا ءايشألا ةرشابم نم عونمم ريغ مرحملا نأو -8

 ْ . اهوحنو بيطملا ريغ نوباصلاو

 . ءادرلاو رازإلا ىلع نفكلا يف راصتقالا زاوج -9

 . ةفافللا ردقب ءادرلاو رازإلا نأل ؛ةدحاو ةفافل تيملل يفكي هنأ ملعي اذهبو -

 . هيلع ثعبي نيح «ةمايقلا موي ىلإ عطقني ال هلمع نأو ءامرحم تام نم لضف ٠-

 .هلمكي نأ هتين نمو امهريغ وأ داهج وأ ملع بلط نم حلاص لمع يف عرش نم نأ ١-

 . ةمايقلا موي ىلإ هترمث هيلع ىرجو «ةبيطلا هتين تغلب ؛ كلذ لبق تامف

 اه ةئام ا | دعب نوسمخ او نماثلا ثيدحلا ب

 ةحلاّص كت نإ ةَزاتجلاِب اوعرْسأا :لاَق مدي يتلا نع اي ةريره يبأ نع ۱٣۸

 )۱۳۱١(« مقر يراخبلا) 0 ل ل 7 ریخف

 10444 مقر ملسمو

 هحور تقراف ام اذإف . هحور يف هترمثو «هعفنو «هفرشو هلضفو «دسجو حور نم ناسنإلا

 نفعتو اهرظنم هوشت تثكم املك لب ةفيج هلهأ ينارهظ نيب هئاقب يف ةدئاف الو «عفن الب يقب ؛هدسج

 . نفدلاو لمحلاو ةالصلاو ليسغتلا نم اهزيهجت يف عارسإلاب ميكحلا عراشلا رمأ اذل ؛ اهحير

 )١( (ماكحألا ماكحإ» ىف )۳/ 5١5( .



 كح وی ف ووفق هز

 ريخلا ىلإ مدقتس اهنإف ؛ةحلاص تناك اذإ اهنأ كلذو ءاهب عارسإلا ةمكح ىلإ مهدشرأو

 رش يهف كلذ ىوس تناك نإو «ينومدق ينومدق : لوقت يهو «هنع اهقيوعت يغبني الو «حالفلاو
 . هربق يف هعضوب هنم اوففختف «هتدهاشمو هئانع نم مكسفنأ اوحيرتو «هوقرافت نأ يغبنيف ؟مکنیب

 :ثيدحلا نم دخوب ام د:

 ىلع ررض اهعم لصحي ةعرس ريغب نكل «هلمح يفو تيملا زيهجتب عارسإلا بابحتسا ١-

 . نيعيشملا ىلع وأ «ةزانجلا

 ىتح نفدي الأ يغبنيف . ءامغإ نوكي نأ ىشخي ةأجف توملا نكي مل اذإ اب عارسإلا ديقي ١-
 ملو «هبراقأ روضح وأ «نيلصملا ةرثك نم «ةحلصم هريخأت يف نوكي وأ «هتوم ققحتي

 ةا هيلع ننسي

 . رارشألا نع داعتبالاو «رايخألا ةبحاصم بلط هيف -۳

 ماكحأ هيلع يرجت هنإف ؛مالسإلل ارهظم ناك نم :27ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ٤-

 نيملسملا رباقم يف هنفدو هيلع ةالصلاو هليسغتو ةثراوملاو ةحكانملا نم ةرهاظلا مالسإلا

 : كلا

 1 ةئام ا دعب نوسمخ او عساتلا ثيدح ا ا»

 . انيلع مّرَعي ملو زئاتجلا عابتا نع انيهُث : تلاق ظني ةيراصنألا ةيطع مأ نع 1059|
 . !(9478) مقر ملسمو «(۱۲۷۸) مقر يراخبلا

 عابتا نع ءاسنلا ىهن ميسي يبنلا نأ ديفت تاليلجلا تايباحصلا نم ةيراصنألا ةيطع مأ

 نكلو «بئاصملل مهلمحتو لاجرلا ربص نهيدل سيلف «ةفأرلاو ةقرلا ةلش نم مهيف امل ؟ زئانجلا

 ديفي ال هنأكف ؛ديكأتلاو مزعلا ليبس ىلع سيل يهنلا اذه نأ لاوحألا نئارق نم تمهف اذه عم

 . .نهيلع كلذ ميرحت

 :تيدحلا نم دخوب ام

 ىلإو اهيلع ىلصيو زهجت ثيح ىلإ اهعابتا يف ماع وهو ءزئانجلا عابتا نع ءاسنلا يهن ١-
 . نفدت ثيح ةربقملا

 9 YAO) / ۲) («ىواتفلا عومجملا )غ0(
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 نهنم رهظ امبرف ؛ةرثؤملا فقاوملاو ةنزحملا دهاشملا هذه لثم نقطي ال ءاسنلا نأ يهنلا ةلع - ١

 . بجاولا ربصلا يفاني ام عزجلاو طخستلا نم

 نع نهيهن نأ لاحلا ةنيرق نم تمهف هن ةيطع مأ نأ الإ ميرحتلا يهنلا يف لصألا -
 . ادكؤم اًمزاج سيل زئانجلا عابتا

 رثكأ زئانجلا عابتا يف ديدشتلا ىلع لدأ ثيداحأ تدرو دق : ١)ديعلا قيقد نبا لاق نكل - ٤

 . ثيدحلا اذه هيلع لدي امم

O 

 تيم ا نم مامإلا فقوم ىف باب ٤-
 ٠ س ةئام ا دعب نوتسلا ثيدح ا س

 تنام ةأرما ىلع مي هللا لوسر ءارو تیلص :لاق ها بانج نب ةرمس نعإ1١]

 . [(955) مقر ا (۱۳۳۲) « (۱۳۳۱) مقر اغلا يطا ماَقَف « اهسافن يف

 :بيرفلا د:

 هلاق ام تكرح امو هنيس تنكس ام نيب قرفلاو . ةياورلا ىف نيسلا ناكسإب :اهطسو

 حتفي هيف حلصت ال امو ,نكسي « نیب دل ا شوا رهو

 . حتفلاب رادلا سو تسلجو «نوكسلاب «موقلا طسو تسلج :لاقي
 . هببسب وأ هتدم يف تتام : يأ ,نونلا رسكب :اهسافن

 :ىلامجإلا ىنعملا د:

 ءاهسافن يف تتام ةأرما ىلع ىلص نيح ا يبنلا ءارو يان « بدنج نب ةرمس» ىلص

 ذختي نأ لبق مهمامأ اهعضو ءانثأ نيلصملا نيعأ نع اهرتسيل كلذو ؛ اهطسو ءازإ إم ماقف

 . ملعأ هللاو ءريرسلا قوف ةفحملا نهل

 ١ - اهتيعورشمو ةزانحلا ىلع ةالصلا :

  -۲نم ة ةربعلاف . هريغ وأ سافن نم تتام ءاوس ءاهطسو نوكي ةأرملا نم مامإلا فقوم نأ

 قافتالاب ربتعم ريغ فصو هنإف ؛ ءاسفن اهنوكب ال ةأرما اهنأب اهفصو ثيدحلا .

 . )م٥ / 7) ( ماكحألا ماكحإ » يف )۱(



 - هدصمص ههددصدددصدد- ماال رغ قرت
 مكح ذخأت الف اهيلع ىلصي - اهسافن يف اهتومب ةداهشلا تزاح نإو - ءاسفنلا نأ ع

 . ةكرعملا ديهش

 . سانلا نم اهل رتسأ هنآب ةأرملا طسو فوقولا يف ةمكحلا مهضعب للع “<

 ؟ةدهاف د

 لع یلص قلو اسا نا هي شو ىدطرتلا ىوز اخ O تقرع

 اذكه دايز نب ءالعلا لاقف . ريرسلا طسو لايح ماف ةأرما ىلع ىلص مت هسأر دنع ماَمَف لجر

 . معن :لاق . نم ١ َكَماَقَم لجرلا ( نمو لهنم كماقم ةزاتجلا ىلع ماف هللا نر و

 مهلضفأ مامإلا ىلإ مدق اًدحاو اعون اوناك نإف . ةدحاو ةالص نهيفكيف ؛زئانج عمتجا اذإو

 . ءاسنلا ىلع لاجرلا مدق ًءاسنو الاجر اوناك نإو س وأ یف نأ لف

 ؛بلقلا راضحإو ءاعدلا صالخإ ىغبنيف ؛ تيملل نيلصملا نم ةعافش ةزانجلا ىلع ةالصلاو

 E هبونذ هنع وحميو هنع زواجتي نأ هللا لعل

20 

 لوقلاو لعفلاب طخسعلا مبرحت يف باب -ه
 هب ةلالا دعب ترفسلار يداح ا ثيدحم ا و

 ةقلاصلا نم ئرب 0و هللا لوسر نأ اٹ سیف نب هللا دبع فر یا نع 11
 )E )۱۲۹٩ مقر يراخبلاإ . ةقاشلاو ةقلاحلاو

 ةئاملا | دعب نوتسلاو يناثلا ا ثتيدحلا هس

De 1}لاق ا يتلا نع اف دوعسم نب هللا دبع ' : ls 
 ي دم

 «(۱۲۹۸) «(۱۲۹۷) «(١؟95) مقر يراخبلا| ' (ةيلهاجلا ىوعدب عد E قشو دودخلا

 . [(۱۰۳) مقر ملسمو (۳۵۱۹)

 )1444( مقر هجام نباو (۳۹) مقر دواد وبأ هجرخأو تلق نسح ثيدح :لاقو 0 ) مقر ننسلا يف )1(

 خيشلل اماكحألا ) :رظنا .حيحص ثيدح وهو هلا سنأ ثيدح نم ("“ / )٤ يقهيبلاو ١١48(2 / ۳) دمحأو

 . (۱۰۹) ص هللا همحر قنابلألا

 يذلا ثيدحلا ىنعم وه هانعم نأل انه ىلإ هانمدق نكلو )١151( وه فنصملا بيترت بسح )۱٦۲( مقر ثيدحلا ناك (۲)

 . حراشلا ها - اًعيمج امهانحر شو يعم
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 ١- ليوعلاو حوتلاب ةبيصملا دنع اهتوص عفرت يتلا :ةقلاصلا .

 - علهلاو عزجلا دك ءاهرعش قلحت يتلا :ةقلاحلا .

 . هللا ءاضق ىلع اطخَسَت اهبوث وأ اهبيج قشت يتلا :ةقاشلا -۳

 فهكو سوفنلا لتاق هنأب هيلع ةحاينلاو تيملا ىلع عجفتلاب كلذو :ةيلهاجلا ىوعد ٤-

 اي) ك ةبدنلا هلثمو ءاهنوددعي اوناك يتلا بقانملا نم كلذ ريغ ىلإ ماتيألا لفاكو ةريشعلا

 . هتمكحو ىلاعت هللا ردق نم عزجلاو طخسلا نع ئبني لوق لكو «هارهظ عاطقنا )و اهادنس

 . هدعب امل ةبسانم عمجلاب ءاج دقو لاهمطل :دودخلا برض -ه

 سأرلا لاخدإل بوثلا نم قش ام :بيحلا -5

 . ديشرلا لاو قماتلا ةمكحلا كلذ يفو ىطعأ ام هللو ذخأ ام هلل

 نيع وه يذلا هردقو ىلاعت هللا ءاضق ىلع ضرتعي امنأكف هعنامو اذه يف ضراع نمو

 نم عزجو طخست نم هنأ ركذ مب يبنلا نإف اذلو ؛ حالصلاو لدعلا ساسأو ةمكحلاو ةحلصملا

 ةيحان ىلإ قيرطلا هب تفرحنا دق ذإ ةدوشنملا هتتسو قدومحملا هتقيرط ريغ ىلع وهف هللا ءاضق

 ىلع مهربصب نوجري الف ايندلا ةايحلا هذهب نوقلعتم مهنأل ؛اوعلهو اوعزج رشلا مهسم اذإ نيذلا

 . هناوضرو هللا باوث مهتبيصم

 طخستلا ىلإ كلذ مهجرخأ ىتح ةبيصملا عقو اولمحتي ملو مهناميإ فعض نم ءيرب وهف

 امنإو . ةيلهاجلا ةداعل ءايحإ بويجلا قشو ءروعشلا فتنك :يلعفلا وأ هبدنلاو ةحاينلاب يلوقلا

 (25) نوعجار هبلإ انو هلل اإ :اولاقو ,ىلاعت هللا ء ءاضقب اومّلس ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلا هؤايلوأ

 .[6١ال-65١ ةرقبلا] ««نودتهملا مه كنلوأو ةمحرو مهر نم تاولص مهيلع كعلوأ

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 قشلا وأ قلحلا وأ بدنلا وأ ةحاينلاب كلذ راهظإو ةملؤملا هللا رادقأ نم طخستلا ميرحت ١-

 سأرلا ىلع بارتلا يثحك كلذ ريغ وأ

 مهيواعد اهتلمج نمو ءاهيلع عراشلا اهرقي مل يتلا مهرومأب ةيلهاجلا ديلقت ميرحت ١-

 . بئاصملا دنع ةلطابلا

 ا الون هشللذ لطغ رع ا يبنلا نأل ؛رئابكلا نم لوقلا اذهو لعفلا اذه نأ -۳

 ةر لج نعال
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 ® ىددل OO ETI OO O ه7 E 20 O E >22 A 2 ماجمحألإ طمع 2 1

 ةمحر وه امنإو « ىلاعت هللا ءاضق ىلع ربصلا يفاني ال وهف ءاكبلاو نزحلا نم سأب ال -4
 اال) :لاقو هانيع تفرذو نزح تت يبنلاو < الا براقألا بولق كش هللا اهلعج

 ءاملعللو 1720(01*) مقر يراخبلاإ ءاكبلا ل مهضعبو (برلا يضرب ام الإ لوقن

 . ةيندلا مهتاعزن مهيلإ يحوت امبسح اهيف نوبهذي ءارآ «بابلا اذه يف نيفراعلاو
 ناق داف :

 نم لك هيلإ يوأي ليلظ لظ «هتبوثمو هرب دبعلا ءاجر نسحو « ىلاعت هللاب ناميإلا :ىلوألا
 ىلاعت هللا باوث نم هوجري امل «نمألاو سنألاو ةحارلا هيف دجي هنإف ؛ةقرحملا ةايحلا مئامس هتحفل

 هللا فرع نما :لیق اذل ؛رومألا هيلع لهستو ةايحلا هدنع صخرتف ؛ نيرباصلل هئاطع ليزجو

 كاذ سيلو ريخ هلك هرمأ نإ ءنمؤملا رمأل اًبجع١ :لاق ل ىبنلاو . (هتبيصم هيلع تناه

 ناكف E هتباصأ نإو «هل ًاريخ ناكف هك هحابطأ نإ ءنمؤملل الإ دحأل

 لمألاو هئازج نسحل ءاجرلاو مهبرب ناميإلا نم فراولا لظلا اذه سانلا دقف الو . هل اري

 لخدي مل نمث راحتنالا ثداوح ةرثك - هللاب ذايعلاو - ىرن نمزلا اذه يف انرص هتبوثم ميرك يف
 لظلا اذه اوحورتسي مل مهنأل ؟رانلا ىلإ مهحاورأب نولجعيو مهسفنأ نولتقيف ؛مهبولق يف ناميإلا

 ٠ هدعوب قثاولا ؛هبرب نمؤملا هدجي يذلا

 ىلإ نولقتني - يرزملا مهلجعتب - مهنأ نوردي الو ؛مهرامعأ نودئي بابسألا هفتأ دنع لب

 . رانلاب ءاضمرلا نم دجنتسملاك مهنأو «هيف مه امم دشأ باذع

 نم ىلاعت هللا دنع ام بناجب بئاصملا هدنع نوهت يذلا يضارلا نمؤملا بلق مهيدل سيلف

 ٠ ميركلا ءازجلا

 لعف درجمب مالسإلا ةرئاد نم جرخي ال ملسملا نأ ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم :ةيناثلا

 . قح ريغب سفنلا لتقك «تربك نإو يصاعملا

 ضعب هلعفل ؟مالسإلا نم ملسملا جورخ اهرهاظب ديفت ةحيحصلا صوصنلا نم ريثك دجويو

 يراخبلاإ . خلإ «بويجلا قشو دودخلا برض نم انم سيلا :نيثيدحلا نيذهك كلذو هرئابكلا
 ا . [(۱۰۳ /154) مقر ملسمو «(۱۲۹۷) مقر

 هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال :لثمو «ةقلاحلاو ةقلاصلا نم ءيرب سيا يبنلا نأو

 بيهص نع ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع (۳۳۳ / 5) دمحأو 4۹ / 55) مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ )١(

 ٠ هب اعوفرم شنت
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 نمأي ال نم ؛نمؤي ال هللاو ,نمؤي ال هللاو ‹ نمؤي ال هللاو» :ثيدحكو 2١١ (هسفنل بحي ام

 نيف اذه ريغو «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» دو ةا وو اج

 اهنم دارملا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ؟فيوختلاو رجزلا اهب داري هنأ كلذو « تءاج امك رمت نأو ءاهنع توكسلا ىأر نم مهنمف

 . اهلوأ نم مهنمو ءاهفيوختو اهليوهت ىلع ىقبتف

 :ناعون ناميإلا نأ نم (ةيميت نبا» مالسإلا خيش هلاق ام مهتاليوأت نسحأو

 . رانلا لوخد نم عنمي عون -

 قيرط ىلع راسو هناميإ لمك نمف . اهيف دولخلا نم عنمي نكلو ءلوخدلا نم عنمي ال عونو -ب

 . رانلا لوخد نم هناميإ هعنمب يذلا وهف ؛لماكلا هيدهو مكي يبنلا

 ءافتناو هطورش عامتجاب الإ ءيشلا متي الف ؛عناومو طورش اهل ءايشألا نإ :هللا همحر لاقو

 مل ام باذعلا لوصحلا اًبجوم لمعلا كلذ ناك ؛لمع ىلع باذعلا بتر اذإ :كلذ لاثم . هعناوم

 . رانلا يف دولخلا نم عنمي يذلا «ناميإلا دوجو «عناوملا ربكأو . هلوصح نم عني عنام دجوي

 هس ةئام ا دعب نوتسلاو تاقا و

 اهنأر ةسينك هئاسن ضعب ركذ ب يلا ىكتشا امل : تلاق عي ةغئاع نع 117

 SS (ةيرام مل نع هدا فأي

 ىلع اوتب حلاصلا لجرلا مهيف تام اذإ كنَوُأ» ل لاو هتيم ةسأر عقر ایف ریواصتو

 )۱۳٤١(« مقر يراخبلا اهللا دنع قلا ارش كوا «روصلا كلت هيف اوُرَوص مت دجسم هرب

 . () مقر ملسمو ()

 سئانك ىلع عمجتو ىراصنلا دبعتم :ةسينكلا . ضرملا يأ «ىوكشلا نم :ىكتشا

 )١( هتف سنا ثيدح نم (54) مقر ملسمو « (17) مقر يراخبلا هجرخأ :5

 . حيرش يبأ ثيدح نم (47) مقر ملسمو )1۰۱١(« مقر ا(هحيحص) يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 . هلل ةريره يبأ ثيدح نم (07 / )٠ ٠۰ مقر ملسمو )۲٤۷٥(« مقر يراخبلا هجرخأ (۳)

 )٤( عومجلا ىهتنم ةغيصل فرصلا نم عونمم هنأل ؛ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم (اهتسح » ىلع فوطعم :ريواصتو .
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 :ىلامجإلا ىنعملا +:

 امهب جوزتي نأ لبق «ةشبحلا ضرأ ىلإ تارجاهملا نم غي « ةبيبح مأ) و 0 تناك

 نيف از ل ا هيف يفوت يذلا هضرم يف ناك املف . ا هللا لوسر

 نيبي نأ نع مي هضرم هلغشي ملف «ريواصتلاو ةفرخزلا نسح نم اهيف امو لوألا امهرجاهم
 نإ) :- هانعم ام - لاقو هسأر عفر اذل؛ ريذاحملا نم مهاتوم يفو .مهسئانك يف مهلمع يف ام

 «مهاتوم يف نولغيو .دودحلا نودعتي اوناك مهريواصتو مهسئانك نم ناركذت نيذلا ءالؤه

 وعلا قالت لور رع و ةدسسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا تام اذإف

 نم ىلع رصتقي ال هررضو «تابجاولا بجوأ وه يذلا «ديحوتلل فانم اذه مهلمع نأ ابو

 . ىلاعت هللا دنع قلخلا رش هيلعاف نإف «نيلهاجلا نيرورغملا نم هريغ ىلإ مهادعتي لب «هيلع مه

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - كرشلا لئاسو نمو نيكرشملاب هبشتلا نم هنأو «روبقلا ىلع ءانبلا ميرحت .

 . ةنتفلا مهروص نم ىشخي نيذلا حالصلا لهأل اميسال «حورلا يذل ريوصتلا ميرحت - ۲
 اذه لثم ميرحت ىلع ليلد هيف : 1037١ / ۳) ماكحألا ماكحإ يفإ هللا همحر ديعلا قيقد نبا لاق

 نم دعبلا ةياغ دعبأ دقلو «روصتلاو ريوصتلا نم عنملا ىلع ةعيرشلا لئالد ترهاظت دقو « لعفلا

 سانلا دهع برقل ؛نامزلا كلذ يف ناك ديدشتلا اذه نأو «ةهاركلا ىلع لومحم كلذ نإ : لاق

 الف « ىنعملا اذه يف هيواسي ال هدعاوق تدهمتو مالسإلا رشتنا ثيح نامزلا اذهو «ناثوألا ةدابعب

 .ديعلا قيقد نبا لوق يناعنصلا بوصو «اعطق لطاب اندنع لوقلا اذهو «ديدشتلا يف هيواسي

 هيلع دعوت هنأل ؛ رئابكلا نم ناويحلا ريوصت )١5 / 8١(!: ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاقو

 يناعنصلا لاق «هذاختاب سأب الف هل لظ ال ام امأو «لظ هل ناك ام عونمملا نأ الإ ,ديدشلا ديعولا اذه

 الب هيف ةروصلا تناك سيا يبنلا هركنأ يذلا رتسلا نإف «لطاب بهذم وهو : 177 / * ةدعلا يفإ

 ل ل ل ل

 . «اهعزتنا الإ ةروص اهيف عدي الف ةنيدملا ىلإ قلطني مكيأ» : لاق هنأ هي يبنلا نع '")دمحأ

 ةريثكلا ريذاحملا نم هلمع يف الك ىلاعت هللا قلخ رش نم وهف ءاذه لمع نم نأ ٠-

 . هريغ ىلعو هيلع ةميخولا بقاوعلاو
 ٤ - ملألا نم هيساقي ام ةظعوملا نع هفرصي مل ذإ ؛ سيا يبنلا حصن لامك هيف .

 )١( حتفلا» يف ٩)۱۰١ / 1( . )۳۸٤( دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١ /  )۸۷حيحص دانسإب .
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 اه ةئاما ا دعب ل اوتسلا و عب ارلا ثيدحلا س

 نعل» :هنم مقي مل يذلا هضرم يف و هللا لوسر لاك# تلاق اي ةشئاع نع 1751

 تلاق « دجسم مهتاب روبق اوذختا ؛ىراصَلاو دولا هلل
 هنأ ريغ «هربق زربأل كلذ الوو :

 . ٥۳۰([ / ۲۱) مقر ملسمو )۱۳۹۰(  )٤٤٤۳( )٤٤٤6(« ۲ (۱۳۳۰) مقر يراخبلا) ادجسم حتي نأ يشخ

 :ىلامجإلا حملا >:

 ةرضاحلا يهو «هيف يفوت يذلا هضرم يف إب يبنلا ضرمت يتلا يه ةن ةشئاع تناك

 ذختي نأ سيب يشخ .هنم مقي مل يذلا ضرملا اذه يف هنأ تركذف . ميركلا هحور ضبق تقو

 دوهيلا هللا نعل» :لاقف .ىلاعت هللا نود نم هتدابع ىلإ لاحلا رجتف «هدنع ىلصي .ادجسم هربق

 «هدارم خب ةباحصلا ملع اذلو؛ مهلمع نم رذحي «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 مهنأ ,فلسلا نم مهدعب نم نع الو مهنع لقني ملو . اهم ةشئاع ةرجح لخاد يف هولعجف

 . هدنع اوعديو اولصيف هيلإ اولخديل فيرشلا هربق اودصق

 لعفي نأ هركي ام هيبن هللا ظفح «روبقلا ىلإ ةلحرلا تراصو «ةعدبلاب ةنسلا تلدبت اذإ ىتح

 . اهلالخ ذفني نأ عدتبم يأل ىنستي ال ,ةنيتم بجح ةثالثب هناصف «هربق دنع

 :تيدحلا نم ذخأم ام د:

 لاق .اهدنع ةالصلا دصقو ,دجاسم روبقلا ذاختا نم يديدشلا ميرحتلاو « ديكألا يهنلا ١-

 تيملا ميظعت ىلإ ةعيرذ كلذ نإ :!(7558/7)(ةدعلا 7! ىف ىلاعت هللا همحر يناعنصلا

 دبعو ايندلا تمع ةميظع ةعدب هذهو ىهمساب ءادنلاو هناكرأب حسمتلاو هربقب فاوطلاو

 اهوجرسأف ةيلهاجلا لعف ىلع اودازو ,بابقلاو دهاشملاب اهومظعو روبقلا سانلا

 امم ابيصن نوملعي ال امل نولعجيوإ : ييلاغتا لو امك ييلاومأ ا

 ربق نأ ىلع لدت يتلا ثيداحألا ضعب تدرو دق هنأ ركذو . 1055 :لحنلا] رولا

 نع دواد وبأ جرخأ دقف « «ليبقلا اذه نم اًئيش فلسلا هب لعفي مل مدي مو لوسرلا

 ةفرشم ال» :روبق ةثالث نع هل فشكف عض ةشئاع ىلع لخد هنأ دمحم نب مساقلا

 ناكأ ءاوس زئاج ريغ كلذ نأ يناعنصلا ركذو .هيبحاص يربقو هربق يأ :(«ةئطال الو

 . اهريغ مأ دجسملا ةلبق يف ربقلا

 ةنس كرتو .مهرثأ ىفتقا دقف هلعف نمف ؛ ىراصنلاو دوهيلا لعف نم اذه نأ -1؟

 تاک
 . می دمحم

 . ربكألا كرشلا لئاسو نم دجسم ريغب وأ دجسمب تناك ءاوس ربقلا دنع ةالصلا نأ -۳



 مهدعب نمو هباحصأ مهلأف «هدنع كرشلا لمعي نأ نع ت0. هنت ناص: للا فأ نأ ت8

 . ظفحتل همايأ رخآل اهدعأ ىتلا ةريخألا هاياصو نم اذه نأ -ه
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 ىّلصي ىتح زات لا د هش ْنَم١ : تيا هللا لوس لاَ :لاق قرف اج ةريره يبأ نع ]1١1

 لثم» :لاق ؟ناطاريقلا امو :ليق . (ناّطاربق لف نفذت ىتح اهدهش نمو طريق هَل اهيَلَع
 . 4 6) 0 د يراخبلاإ «نيميظعلا نيلبجلا

 . !(440 / )٥۳ مقر ملسم | هدحأ ليج لث اًمهرعصأ» املسماا كو

 :ىلامجإلا ىنعملا *:
 مهتقرافم دنع اميسال «نارفغلا بابسأ مهل ئيهي نأ ديريو «هدابعب فيطل ىلاعتو كرابت هلل

 ةالصلا ىلع ضح هنإف اذلو ؛مهلامعأ لجس اهيف ىوطي راد ىلإ ؛لمعلا راد يه يتلا ءايندلا

 نم اًطاريق اهيلع ىلص نمل لعجف . ةمحرلل اًببس نوكت ةعافش كلذ نأل ؛اهدوهشو ةزانجلا ىلع

 هللا دنع هردق مولعمو ميظع باوثلا نم رادقم اذهو .رخآ اًطاريق نفدت ىتح اهدهش نملو «باوثلا

 لثم طاريق لك نأب مهماهفأ ىلإ دي ا يبنلا هبرق هرادقم يف : ةباحصلا ىلع يفخ املف . ىلاعت

 . ميظعلا لبجلا

 ا

 و ا كا ل ا حا لضفلا ١-

 رمعو ركب ابأو ا يبنلا نأ تبث هنإ :رذنملا نبا لاق . لضفأ اهمامأ يشملا نأ ىلإ

 . ةزانجلا مامأ نوشمي اوناك غن

 .ىلاعت هللا الإ هردق ملعي ال باوث نفدت ىتح عيشملاو يلصملل لصحي هنأ -۲

 . عيشملاو يلصملا ىلإو «تيملا ىلإ اًناسحإ هتزانج عييشتو تيملا ىلع ةالصلا يف نأ -۳

 . هدنع نم رجأب هل ءاعفشلا ريثكت ىلع ضح ثيح ؛تيملا ىلع ىلاعت هللا لضف -:

 ءاًطاریق يلصملل لعج هنإ ثيح ؛ دبعلا اهب موقي يتلا لامعألا ةبسنب باوثلا ةبسن نأ -5

 . نيطاريق عّيشملا يلصمللو



 محل

 :رودقلا ةراجز ك
 : نيمسق ىلإ مسقنت ةرايزلا : ۲١ / ۱٤۸ ىواتفلا عومجم يفإ ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةلزنمب هل ءاعدلاو تيملا ىلع مالسلا اهب دصقي ةيعرشلا ةرايزلاف .ةيعدب ةرايزو «ةيعرش ةرايز

 روبقلا اوراز اذإ هباحصأ ملعي ناك مديني يبنلا نأ حيحصلا يف تبث امك «هتزانج ىلع ةالصلا

 مكب هللا ءاش نإ انإو ؛نينمؤملاو نيملسملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالسلا» :اولوقي نأ

 ال مهللا ءةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن «نيرخأتسملاو مكنم نيمدقتسملا هلا محريو «نوقحال

 . (مهلو انل رفغاو .مهدعب انتفت الو «مهرجأ انمرحت
 «هدنع ءاعدلا وأ «هدنع ةالصلل نيحلاصلاو ءايبنألا ضعب ربق دصق لثمف ةيعدبلا ةرايزلا امأو

 «كلذ وحنو هب ةثاغتسالا وأ «هربق دنع ىلاعت هللا نم اهبلط وأ هنم جئاوحلا بلط وأ .هب ءاعدلا وأ

 كلذ نع ىهن دق لب «ناسحإب مهل نيعباتلا الو ةباحصلا نم دحأ اهلعفي مل يتلا عدبلا نم اذهف

 . رابكلا نيملسملا ةمكأ
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 . ةراهطلاو ةدايزلا ىنعمب «ريهطتلاو ءامنلا « ةغللا يف : ةاكزلا

 «نادقنلاو «ضرألا نم جراخلاو ؛ماعنألا ةميهب وهو ا لام يف بجاو قح :عرشلا يفو

 تقو يف (ةبوتلا ١ ةروس يف ةروكذملا ةينامثلا ماسقألا مهو «ةصوصخم ةفئاطل «ةراجتلا ضورعو

 . اهبوجو تقو وه اهلوصح تقو نإف رامثلا ريغ وحلا مامت وهو «صاخ

 ريهطتو «هريهطتو «لاملا ةيمنت وهو ءاهيف يوغللا ىنعملا دوجول ؛ةاكز عرشلا يف تيمسو

 سايقلاو «عامجإلاو «ةنسلاو باتكلاب اهتيضرف تتبث دقو «نيدلا ناكرأ دحأ يهو . هبحاص

 ةرخآلا يف اهنع بطاخي ناك نإو «رفاك ىلع بجت الف مالسإلا :اهلوأ :طورش اهبوجولو

 . اهكرت ىلع بذعيو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هرادقم نايب يتأيو باصنلا كلم :اهيناثو

 .يتأي امك هلوصح هّلوحف ؛ضرألا نم جراخلا يف الإ لولا يضم :اهثلاثو

 رباد عطقو كنواعتلاو فطاعتلاو محارتلاو ةاواسملاب ءاج يذلا مالسإلا نساحم نم يهو

 ؛ ةرخآلاو ايندلا حالصل ءاقبلا تاموقم نم كلذ ريغو «اخرلاو نمألاو ةليضفلا ددهي رش لك

 ةاواسمو ؛صقنلا ةفآ نم ةيونعمو ةيسح ةيمنتو «لخبلا ةليذر نم اهبحاصل ةرهط هللا اهلعج دقف

 ميقي ام ىلع نوردقي ال نيذلا ءارقفلا مهناوخإل ءاينغألا نم ةناعإو هلام نم مهلوح امب هقلخ نيب
 ةعئاج ةفئاط دوجوب رقتسي ال يذلا مالسلل اًقيقحتو ؛لمع ىلع مهل ةوق الو هلام نم مهدوأ

 بيصنب ءارقفلا ىلع ءاينغألا دوجي امنيح ةملكلل اًعمجو هبولقلل اًقيلأتو هنم ةمورحملا لاملا ىرت
 ملي ةيركلا ةضيرفلا هذه لثمبو مهلاومأ نم

 ينغللو هتوقلاو شيعلا زجاعلا ريقفلل لفكي يذلا ةيعامتجالا ةلادعلا نيد وه مالسإلا نأ

 حالصو نوكلا ةرامع هب يذلا ميقتسملا بهذملا وه اذهو هحدكو هيعس لباقم كلمتلا ةيرح

 عنم نم ىلاعت هللا رذح دقو ةحيحش ةكسمم ةيلامسأر الو ةفرطتم ةيعويش الف ايندلاو نيدلا
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 الو ٍ:ىلاعت هلوق كلذ نمف «ديدشلا باذعلاب كلذ ىلع دعوتو «ةريثك صوصن يف ةاكزلا
 ره

 ام نوقوطيس مهل رش وه لب مهل اربخ وه هلدعف نم هللا مهانآ امب َنوُلَحَي نیا رميح

 . 1180 :نارمع لآإ 4ةمايقلا موي هب اولخب

 هل لَم ؛هتاكز دؤي ملف لام هللا انآ نما :لاق ا يبنلا نأ يراخبلا حيحص يف ءاجو

 . (كزنك انآ «كَلاَم انآ لوقو كالا رب فر ع اعاجش ةمايقلا موي
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 سْمَح مهيلَع ضر دق هلل نأ مهربخأق كلذ كل اوعاطأ مه نإ لورا
 ت ےس

 oo . ليلو موي لك يف تاولص

 e مكر e «هل ظفللاو ٠ )١493( (1404) ء(0و4)

 يتم هل نيبف ءايضاقو اًملعمو اًيعاد « نميلا ىلإ هتل ؟لبج نب ذاعم» ما لاب

 اًباطخ سانأ لكل نأل ؟مهيلع مدقيس نم لاح نع ًالوأ هربخأف « ةديشرلا ةمكحلاو ةوعدلا ةفص

 هرمأ مث «ةبهألا مهل ذخأيل ؛اهب نولداجي ججحو . ع مهدنع «باتك لهأ مهنأ هربخأف «مهمئالي

 . مهألاف مهألاب مهوعدي نأ

 مل نإ تادابعلا حصت الف ؟ هنودب ءانب موقي ال يذلا ساسألا امهنأل ؟ناتداهشلا ءيش مهأف

 . امهب اًبلاقو اًبلق رارقإلا دجوي

 ٠ ةبوتكملا سمخلا تاولصلا يهو تادابعلا مهأ ىلإ مهوعدي نأ ءامهب هوعاطأ اذإ هرمأ مث

 ةيلاملا ةدابعلا يهو «ةالصلا ةنيرق يه يتلا “ةاكزلا ةضيرف - ةالصلا مازتلا دعب - مهل نيبي مث

 ىلع درتف ءاينغألا نم ذخؤت اهنإف اذلو ؟نيملسملا نيب ةاساوملا اهنم دصقلا نأو «ةيندبلا ةدابعلا دعب

 ذحأي الأ يهو ٠ ةاكزلا ءادآب مهمازتلا دعب «لدعلاو فاصنإلا قح نم مهل ام هل نيبي مث ٠ ءارقفلا

 ٠ ةاساوملا ىلع اهانبم نآل ؟طسولا نم ذخأي لب «تابيطلا ماركلا نم ةاكزلا
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 هيلع وعدي الثل ؛ملظلا نم هرذح دقف ةيعرلا ملظ يف اهلغتسي نأ ىشخي ةطلس يعاسلل نأ ابو

 فصتنيف «لدعلا مكحلا ىلإ لصت ىتح جلتف «ةحتفم ءامسلا باوبأ هتوعد دجت يذلا مولظملا

 . نيرطضملا ةوعد بيجم وهو «هنم هقح بلط يذلا اهبحاصل
 :ثيدحلا نم ةذوخأملا ماكحألا ×

 عامجتساب ةيصولل ديهمتو ةئطوت وه «باتك لهأ اًموق يتأتس كنإ» : مم هلوق ١-

 لاهج بطاخي امك نوبطاخي الو «ملع مهيدل باتكلا لهأ نإف «مهتوعد يف هتمه

 . نيكرشملا

 .ةلطابلا مههبش درو «نيدلا ءادعأ ةلداجمل ؛ملعلاو ججحلاب دادعتسالا -؟

 . ةمكحلاب ةوعدلا نوكتل ؟ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا نسح ميلعتو ملعت -“

 ٤- مهألاف مهألاب نوكت ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا .

 دارملا وه اذهو «هنودب تادابعلا حصت ال يذلا ساسألا هنأل ؛ديحوتلا وه ءيش مهأ نأ ٥

 . ناميإلاو ديحوتلا ىلإ ًالوأ ةوعدلا ميدقت نم

 . نيدلا دومع اهنأل ؟ةيناثلا ةبترملا يف يتأت سمخلا تاولصلا نأ -5

 هنأ عم ةثالث الإ ناكرألا نم مي يبنلا ركذي ملو «ةثلاشلا ةجردلا يف يتأت ةاكزلا نأ -۷

 هلوق نأب ءاملعلا اهنع باجأ ةتكن اذه يفو «جحلاو موصلا ضرف دعب هلي اًداعم ثعب

 نم وه !ه:ةبوتلا ةروسإ © مهليبس اوُلَحَف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإ :ىلاعت

 ةفللا هذهل ةقواسم تيدا نآكف ءاعطق جحلاو موصلا ضرف دعب تلزن يتلا ةءارب ةروس

 . اهلك اهب الإ متي ال ةسمخ مالسإلا ناكرأ نأ ىلع ءاملعلا عامجإ عم اذه «ةينآرقلا

 . ىلوألا يف عاطي ىتح ىرخأ ىلإ ةوعد نم لقتني ال هنأ ۸ ا

 . ءارقفلا ىطعتل ءاينغألا نم ذخؤت اهنأل ؟ةاساوم ةاكرلا نأ - 4

 كلذب حمس اذإ الإ طسولا ذخأي لب «يلاعلا ديجلا نم ذخأي نأ يعاسلل لحي ال هنأ ٠-

 . هلذب دقو هل قحلاف «هاركإ الو ءايح الب لاملا بر

 هدري ال يذلا هيلع مهئاعد يف ببس مهملظ نإف ؛سانلا ملظ نم يعاسلا ىشخي نأ ١-

 يفو «نيمكاحلا مكحأو «نيلداعلا لدعأ هللاو «مكحلاو لدعلا بلط هنأل ؟ىلاعت هللا

 . ملظلا ةحادف ىلع ليلد ثيدحلا

 .هتاعس وأ مامإلل اهعفدب أربت ةمذلا نأو «ةاكزلا ىبحل ةاعسلا مامإلا ثعب ةيعورشم - ۲
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 . رتولا بوجو مدع ىلع ليلد سمخلا تاولصلا ىلع راصتقالا يف - ۳

 ٤ - ةينامثلا فانصألا نم دحاو فنصل ةاكزلا فرص زاوج .

 ىلإ دلب نم ةاكزلا لقن زاوج مدع ىلع هب لدتسا «مهئارقف ىلع» : هتيم هلوق -0
 ريغ يف ءارقف براقأ هل نوكي نأب -ةحلصملا عم اميسال -اهلقن زاوج حيحصلاو ءرخآ

 ةقدصلا ىلع هلامع ثعبي ي يبنلا ناكو . ملع وأ داهج ىلع ةناعإ وأ «لاملا دلب

 نم روهشملاو ءدمحأ مامإلا نع تاياورلا ىدحإ وهو اهيف اهقرفيل ةنيدملا اهب نوتأيف

 . لوألا لوقلا هبهذم

 ةيلكلا عرشلا دعاوق يف نيبطاخملا صاخشألا نايعأ نأ اهلقن مدعب لوقلا فعضي امو - ١

 . اًعطق مكحلا مهب صتخي الو «ةالصلاب مهتبطاخم تدرو دقف «ربتعت ال

#098 

 0و 5 و م د حلال | o a a الا ل یک 5

 سمخ نود اميف سیل : ) ل هلا وسرق :لاق هوب اب ايرلخلا ديس يآ نع 01
 نا ام 00

 يراخبلا| ' اًةَقدص قسوأ ةَسْمَح نود اًميف الو ةكدَص دود سمح نود ميف الو دص قاوأ

 . 91/8(1) مقر ملسمو 3 كاك كف ب هز مقر
24 

 ةرضاحلا ةلمعلاب باصنلا طبض يتأيو ءامهرد نيعبرأ لداعت ةيقوألاو «ةيقوأ اهدرفم :قاوأ

 : شعلا ىلإ ليلا قم العلا قلع قلطيو :«ةظفل نم درفم هل سيل دود '..ىلاعت هللا اش نإ

 نوتس :انه هب دارملاو . لمحلا ةغللا يف هلصأو «روهشملا ىلع واولا حتفب «قسولا» :قسوأ

 . رضاحلا انلايكم يف باصنلا ديدحت يتأيو «يوبنلا عاصلاب اعاص

 . (قسوأ ةسمخ غلبت ىتح ةقدص رمت الو بح يف سيلا :ملسم ةياور اهتنيب دقو «لقأ :نود

 :ىلامجإلا عملا د:

 .اينغ د ل للف ل وم اوا ال اهنإف اذلو «ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةاساوم «ةاكزلا

 . ءيش هنم ذخؤي ال ريقف هنإف ىندألا دحلا نود كلمي نم امأو ؛هيلع بجت نمل دح ىندأ نيب عراشلاف

 ءامهرد نوعبرأ ةيقوأ لكو «قاوأ سمخ هدنع نوكي ىتح هيلع بجت ال ةضفلا بحاصف

 سمخ هدنع نوكي ىتح ةاكزلا هيلع بجت ال لبإلا بحاصو . مهرد يتئام اهنم هباصن نوكيف



 رت
 جو |۹ ۹) 290 20 120 @ ه7: هت: 55 O ÛÎ <25 ه2 هتنج) Ê 20 CÊ € ماي 1 ب 0

 ام نوكي ىتح هيلع بجت ال «رامثلاو بوبحلا بحاصو . ةاكز اهيف سيل كلذ نود امو «ًدعاصف

 ٠ عاص ةئامثالث هباصن نوكيف ؟اعاص نوتس قسولاو ؛قسوأ ةسمخ هدنع

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ةاساوم ةبصنألا ديدحتو اهنم ءيش وأ ةروكذملا ةبصنألا هدنع نم ىلع ةاكزلا بوجو ١-

 ٠ ءارقفلاو ءاينغألا نيب

 عامجإلا رذنملا نبا ىكحو «تاديدحتلا هذه نع هلام رصق نم ىلع « اهبوجو مدع ٣“

 حماسي كلام مامإلاو ؛ضرألا تبنت امم قسوأ ةسمخ نود اميف بجت ال ةاكزلا نأ ىلع

 ٠ ريسيلا صقنلاب
 ةاش اهيفف اسمح لبإلا تغلب اذإو ءاهرشع عبر اهيفف ؛مهرد يتئم ةضفلا تغلب اذإ ٣“

 اًسمخ تغلب اذإف ٠ هايش عبرأ نورشعلاو “ايش ثالث ءرشع ةسمخلاو «ناتاش رشعلاو

 ذخؤت مث «ةاكز هيف سيل ءصقو كلذ نيب امو ؛لبإلا نم ضاخم تنب اهيفف نيرشعو
 ةسمخ رامثلا وأ بوبحلا تغلب اذإو ٠ سنأ ثيدح يف لصف امك لبإلا نانسأ يف

 نئاكملاو ؛يناوسلاك ةفلكب ىقست تناك نإف “يوبنلا عاصلاب عاص ةئامثالث وهو ؛قسوأ

 هجو ىلع ةيراجلا نويعلاو ؛راهنألاك ةفلك الب ىقست تناك نإو ءرشعلا فصن اهيفف
 هلوقل «رشعلا اهيفف «؛ضرألا هجو ىلع هؤام ضيفي يذلا ؟يزاوترإلا7 هلثمو ؛ضرألا

 هجرخأ (رشعلا فصن ةيناسلاب يقس اميفو ءرشعلا ءامسلا تقس اميف» : مي

 2 ف نما 7 كو

 يلع نع "دواد وبأ جرخأو «ةضفلا مهتلمع بلاغ نأل ؛بهذلا ثيدحلا ف ركذي مل <

 وه رجح نبا لاق ؟رانيد نورشع كل نوكي ىتح ءيش كيلع سيل اعوفرم دعي

 ٠ ٠ ًالاقثم نورشع بهذلا باصن نأ ىلع عامجإلا :ربلا دبع نبا لاقو ؛نسح

 هدمحأو يعفاشلاو كلام ةمئألا نع رحخدتو لاكُت يتلا رامثلاو بوبحلا يف بجت ةاكزلا -ه

 رخديو لاكي ام نأل ”حجرأ لوألا لوقلاو ؛تاورضخلا يف ىتح اهبجوأف ةفينح وبأ امأ

 (تاورضخلا يف ةاكز ال :اعوفرم (57ينطقرادلا ىور املو ؛ةمعنلا هيف تلمك يذلا وه
 ٠ هدضعي ام هل نأ الإ «فيعض ثيدح وهو

 ٠ ةفيعض ديناسأب (۹۷ / ۲) ؛نتسلا 7 يف 05 م ج وهو (115) "ملا" يف (0) .(4۸۱ /۷) مقر ()



 ماعلا لريسيت 0 20 ٠ 123: 02 ل: 2: DDD 2١ 3: 2: 02: صج 22:2 م ەگ ته

 9 ةرضاحلا انتلمع ىف نيدقنلا ةاكز رادقم نايب 9

 هينج وأ (يزيلجنإ هينج) نزوب كلاقثملا انلثو لاقثملاو < اًيمالسإ الاقثم نورشع بهذلا باصن

 امهنزو نأل ؛ اًيزيلجيإ را ايدو اج ركع ولا اه بعذلا بات رک (يدوعس
 يبرعلا لايرلابو لاير نورشعو نانثا «يسنرفلا U بهرد اتئام ةضفلا باصنو هلحاو

 لاير نوسمخو ةسمخ «يدوعسلا

 ه رضاح ا انلايكم ىف رامثلاو بوبح ا ةاكز رادقم نايب ©

 عاصلاب باصنلا نوكيف ا ا نوتس قسولاو «قسوأ ةسمخ رامثلاو بوبحلا باصن

 . عاص ةئامثالث يوبنلا

 نوكيف ؛ سمخلا سمخو سمخلاب يدجنلا عاصلاو ةيزاجحلا ةليكلا نم لقأ يوبنلا عاصلاو
 ةينامثو عاص يتئام «ةيزاجحلا ةليكلاو يدجنلا عاصلاب رامثلاو بوبحلا ةاكز باصن رادقم

 . ملعأ هللاو قليكلا هلثمو « اعاص نيرشعو

 س ةئالا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدحلا 1

 الو هدْبَع يف ملسُلا ىلع سيلا لاق مام هللا وسر نأ هلل هريره يبا نع ۱۸

 .485(1) مقر ملسمو )۱٤16(‹ )١47(« مقر يراخبلاإ (ٌةقدص هسرف

 مقر ملسم يف يذلاو )١945(« مقر دواد وبأأ ؛قيقرلا يف رطفلا ة ةاكز الإ» طف يفو

 . «رطفلا ةَ دص الإ ةقدص دبعلا يف سيل : )٠٠/ ٩۸۲

 :ىلامجإلا ضحملا #
 ةيمانلا ءاينغألا لاومأ يف ىلاعت هللا اهبجوأ اذل ؛لدعلاو ةاواسملا ىلع اهانبم ةاكزلا نأ مدقت

 . ةراجتلا ضورعو «ضرألا نم جراخلاك ءامنلل ةدعملاو

 ىلع ةاكز اهيف سيل هذهف - لامعتسالاو ةينقلل ةيقاب ىهو - ومنت ال ىتلا لاومألا امأ

 هيناوأو «هشرفو «ةمدخلل دعملا هدبع كلذكو ةرايسو 8 «سرف نم 86 كلذو اهباحصأ

 ؛ةراجتلل دعي مل نإو بجت اهنإف دبعلل رطفلا ةاكز كلذ نم ىنثتسي نكل . لامعتسالل ةدعملا

 «لاكاب ال ا ةقلعت اهنأل

 :تيدحلا نم ذخوي ام د:

 يف ميقلا نبا لاق هبوكرلل ةدعملا سرفلاو ةمدخلل يذلا دبعلا يف بجت ال ةاكزلا نأ ١-

 . ملسم دارفأ نم ظفللا اذه (۲)



 هه (r) ةدمعم مدعم مدددعمم pla ةديق جرت
 «بوكرلاو ةمدخلل تناك اذإ قيقرلاو ليخلا نع ةقدصلا تطقس امنإ :«ننسلا بيذهت)

 .اهتميق يف ةاكزلا هيفف ةراجتلل اهنم ناك ام امأف

 هنيعب ةقلعتم اهنأل ؟ةراجتلل مأ ةمدخلل ناكأ ءاوس « اًملطم دبعلل ةبجاو رطفلا ةاكز نأ -؟

 ٠ ضورعلا لاومأك هتميقب ال

 مل اذإو «ةاواسملا ىلع ةينبم اهنأل ؟ةاكزلا هيف بجت ال ءانتقالاو لامعتسالل دعأ ام لك نأ “۳

 . هبحاص ررضتيف ةاكزلا هتلكأ «لاملا مني

 ةاكزلا نوبجوي ال نيذلا ذخأم وه «ىمانلا لاملا ىف الإ بجت ال ةاكزلا نوك نم مدقت ام ٤“

 صوصن ةضفلاو بهذلا ىف درو 5 رخ 5 وهو «لامعتسالل دعملا ىلحلا ىف

 نع ةاكزلا جارخإ طايتحالاف اذل ؛اًقلطم يلحلا يف ةاكزلا بوجوب لوقلا ةوق و

 عجارتلف لوقلا اهيف انلصف (يلحلا ةاكز يف ىلجلا لوقلا» اهانيمس ةلاسر انلو

 لدعو ةعيرشلا هذه ةحامس ملعت ينغلاو ريقفلا قح نيب ةيعرشلا تانراقملا هذه لثمب -ه

 امكح هللا نم نسحأ نمو ةماعلا ةحلصملا نيعب سانلا لاوحأ يف اهرظنو ءاهماكحأ
 . 100 :ةدئاملا ةروسإ 4 نونقوي موق

908 

 اه ئا ا ا عيماقلا ثيدح ا س

 نا رثبلاو راع ءامجسلا لات كا ا كاف ةريره يبأ نع 2

 «(141۳) ‹ (141۲) «‹ (؟706) ‹ )١599( مقر يراخبلا] مخا زاكرلا يفو ا ندْعَلاَو

 . ميهبلا ةبادلا :ءامجعلاو «هيف ءيش ال يذلا ردهلا :رابجلا )١7١١(1. مقر ملسمو

 :بيرغلا
 . ةميهبلا يهو «ةدودمت «ميجلا ناكسإو «نيعلا حتفب :ءامحعلا

 . ٩۷(1 / 9) برعلا ناسلإ . ملكتت ال اهنأل ؛(ءامجع) تيمس

 . اهلاثمأو رهاوجلا هنم جرختست يذلا ناكملا وه :ندعملا

 . )١ / ۲۳١([ ةياهنلاإ هيف نامض ال رده ينعي ؛ميجلا مضب :رابج

 وهو «ءضرألا يف (زورغملا) زوكرملا يأ «ياز هرخآ «فاكلا فيفختو «ءارلا رسكب :زاكرلا

 ش . 1(؟5508 / ؟) ةياهنلاإ . ةيلهاجلا ل



0 
 تو @ ١ ا ماا  YD D DED DOD DDD DE DD DDDمالعلا ريسيت

 ؛هلامهإو هببستو ناسنإلا ةردق نع جراخ فلت اهنم لصحي يتلا ءايشألا هيا يبنلا نيبي

 ملو ءاهلاسرإ يف طرفي مل يتلا ةميهبلاك كلذو . ءيش - اهفالتإ ءارج نم - هيلع سيل هنأو

 : اهلجرب حمر وأ اهديب برض وأ ضعب اًدحأ رضت وأ اعرز فلحف اهيف اًقرصتم نكي

 ىلع نامض الف ؛لمع وأ ءرئب يف لوزنب هب ريرغت وأ «هل هاركإ نودب اًناسنإ رمأ ول كلذكو

 هذه يف نأ ملعي ناك وأ كلذ ىلع ههركأ ول امأ . طيرفت الو مَ هنم لصحي مل هنأل ؟رمآلا

 ًاليلق اًرنك دجو نم نأ ركذ مث ٠ نامضلا هيلع نإف ٠ كلذب ملعي ملو هرغف اًرطخ اهوحنو ءايشألا

 ٠ بعت الو ةفلك الب هلصح هنأل ؛هسمخ جارخإ هيلعف ًريثك وأ

 ءيفلاك هنأل ؛سمخلا هنم جرخي نأ هيلع بجي ؛نيملسملا هناوخإل ًءاساومو ىلاعت هلل اركشف

 ءاهماكحأ يف فاصنإلاو لدعلا ةعيرشلا ظحالت اذكهو «ةفلك الب رافكلا لام نم لصحي يذلا

 ٠ كلذ بسح هفالتخاو ؛ةنؤمو ةقشمو ةفلك ىلإ جاتحي اميف ةاكزلا ردق مدقتف
 :ثيدحلا نم ذخؤيام *:

 نإف اليل اهلسري مل وأ ءاهيف اًفرصتم اهبحاص نكي مل اذإ ةميهبلا يف نامض ال هنأ ١-

 .نامضلا هيلعف مهعرز سانلا ىلع تدسفأف اليل اهلسرأ وأ تفلتأ امب اهبحاص ببست

 بعدم وهو .«ييسثكملا نام حب ةىفرخأ لذا ثيدحلا اذه قالطإ الملا دف

 ىلإ لصوو ؛ردهلا مومع يف ءاملعلا فالتخا ؟!)ديعلا قيقد نبا ركذو ءروهمجلا

 “هدي تحت يه نمت وأ كلاملا نم ريصقت ةمث نكي مل اذإ ءرده ةميهبلا ةيانج نأب لوقلا

 ٠ كلذ ىلع ثيدحلا لزنيو :لاقو

 نأب اًكاع وأ لماعلا وأ لزانلا اهركم نكي مل اذإ هندعم وأ هرشب تفلتأ اميف نامض ال هنآ ۲

 ةرجشل دوعصلا وأ “رئب يف لوزنلا ىلع اًدحأ هركأ نإف ٠ هملعي ملو هرغف ارطخ كلذ يف

 فلتلا نآل ؛نامضلا هيلعف «هملعي ملو رطخ هيف نكلو «ههركي مل وأ ؛كلذ وحن وأ

 ٠ هريرغت نم وأ ههاركإ ببسب لصح
 ٠ اريثك وأ دوجوملا ناك ًاليلق «زونكلا نم دجو امم سمخلا جارخإ بجي هنأ ا

 ركذو ؛ةيلهاجلا نمز نم نوكي نأب ؛رافك ةمالع هيلع امب ءاملعلا ضعب هصخ ٤“

 ناك نإف ؛دجاولا هايحأ كلم وأ ؛تاوم ضرأ يف نوكي نأ وه هاّيناث اًديق “يناعنصلا

 ٠ ةطقل وه امنإو «زاكرب سيلف ةكولمم ضرأ يف

 . ۲١۷( / ۳) «ةدعلا) يف 6 . o0) / اماكحألا ماكحإ) يف )1(
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 امو «لماكتم هيف ءامنلا نإف «ثيدحلا رهاظ وه امك «هدجي نيح نم سمخلا جرخي نأ -ه

 لاق «ءامنلا ليصحتل ةبورضم ةدم لوحلا نإف «لوحلا هيف ربتعي ال ءامنلا هيف لماكت

 . عامجإ زاكرلاب لوحلا طارتشا مدعو :يوونلا

 وأ «ةضف وأ «بهذ نم ناك ءاوس «هتميق نم ال هنم جرخي هنأ ثيدحلا نم رهاظلا - 5

 . كلذ ريغ وأ «ديدح وأ «ساحن

 :ءاملعلا نم ريثك لاق اذلو ؛ ةاكزلاب ههبش نم برقأ ءيفلاب ههبش نأ ملعي تازيملا هذهب -۷

 لعجي يذلا ةاكزلا فرصم ال «ةماعلا حلاصملا يف فرصي «ءيفلا فرصم هفرصم نإ

 :ةيتالا رومألاب ةاكزلا قراف دق زاكرلا نأل ؛ةينامثلا ماسقألا يف

 وأ هليلق نم سمخلا جرخيف زاكرلا امأ ءهقوف امف دودحم باصن نم الإ جرخت ال ةاكزلا ١-

 . ادوقن اهتاكز جرختف ضورعلا امأ «هنيع نم جرخي زاكرلا -؟
 .هلبق بجت ال مولعم دودحم لوح اهلف ةاكزلا امأ «هدوجو هلوح زاكرلا -

 ةينامثلا هجوألا يف فرصت ةاكزلاو «ةماعلا حلاصملا يف ءيفلا فرصم زاكرلا فرصم -

 . ةفورعملا

 .رشعلا عبر اهيف ام لقأو ءرشعلا اهيف ام رثكأ ةاكزلاو ءسمخلا هيف زاكرلا -ه

 ةئام ا دعب نوعبسلا ثيدح ا هب
 هللاا ر ىلا ربل ع سس سار

 أ مم "7:ليقق ةقدصلا ىلع رمع تي هللا لوسر ثب :لاق قلت ةربره يبأ نع |1٠
o 

 مقني ام» ١ : ا هللا لوسر لاق ٠ مقيم يِنلا مع ع سابعلاو «ديلولا نب دلاتخو «ليمج نبا
 نك

 سبتحا دق ءادلاَخ نوملظت مُكَنِإَفدلاَخ امآَو . ىَلاعت هلا هَنْغَ اريقق ناک هلآ الإ ايم
 3 ا ا ور سو ی ق و

 مَ ا :لاق مث . ءاهعم المو يلع يه سابعلا امو للا ليبَس يف هداتعأو هعارذأ
 ت ¢

 . [(۹۸۳) مقر ملسمو ء(۸٦٤۱) مقر يراخبلال ا !؟يبأ ونص لجرلا مع نأ تْملع

 قايسلا اذهو «ركني ام هانعم :فاقلا رسكب (مقنيل ىلاعت هللا هانغأف اًريقف ناك نأ الإ مقني ام

 .مالكلا فيطل نم وهو «حدملا هبشي اب مذلل ديكأت «نييغالبلا دنع هانعم

 نوملظت مكنإلا : ل هلوق رهاظو < ا 0 ظفللاو نيحيحصلا يف ثيدحلا )١(

 5 ا لوسرلا هنوکلو هفرشل ؛ارمع اي تملع امأ» : ت رمع ىلإ باطخلا هجوو «ةعامج لئاقلا نأ «ادلاخ



 .هريغو حالسلا نم برحلا تالآ :(داتعألا)و «نيعلا حتفب داتع هدرفم :هداتعأ

 «رثكأف نيتلخنلاك «هعورف مهو «دحاو بأ نم رثكأف «نيوخألل هيبشت اذه : (هيبأ ونص)

 .لثملا وه :داصلا رسكب “ونصلا»و «دحاو لصأ نم ناقرتفت

 (هللادبع مهضعبو (اًنيسحا مهضعب هامس ةروسكم ميم اهدعب ةحوتفملا ميجلاب :ليمج نبا

 ا ىنعللا د:

 رمع ءاجف E ةاكزلا ةيابحل يون باطخلا نب رمع مير 7+ ىلا تعب

 . اهءادأ اوعنمف «ةاكزلا مهنم ديري «ليمج نباو «ديلولا نب دلاخو بطلا دبع نب سابعلا ىلإ

 .ةثالثلا ءالؤه يكتشي ا يبنلا ىلإ رمع ءاجف

 ًاريقف ناك هنأ الإ ءاهعنم يف رذعلا نم هل سيلف «ليمج نبا امأ : هانعم اميف سيا لاقف

 «ةاكزلا عنم :مكلوقب هنوملظت مكنإف دلاخ امأو ءركن هركشو ءارفك هللا ةمعن لباقف ؟؛هللا هانغأف

 ىلاعت هللا ىلإ برقت لجر نم ةاكزلا عنم عقي فيكف هللا ليبس يف هداتعأو هعاردأ سبتحا دقو

 تاودأ اهلعج هنآل امإو . «ديعب اذه نإف هيلع هللا هبجوأ ام عنمي وه مث «هيلع بجي ال ام قافنإب

 ةيمانلا لاومألا نم تسيل اهنأل ؟ةاكز اهيف سيل ةينقلل يتلا ءايشألاو «داهجلا يف اهلمعتسي ةينق

 لديو «هتلزنمو هماقمل كلذ نأ لمتحيو . هنع لا اهلمحت دقف سابعلا امأو . اهريغو ةراجتلاب

 (؟هيبأ ونص لجرلا مع نأ تملع امأ» : مكي هلوق هيلع

 . م يبنلا اهملست دقف نيماعل هتاكز مدق هنأل ا

 نم َلَجَمَت هک ب يبنلا نآ» : هوب دوعسم نبا نع فيعض دنسب درو ام هيلع لديو

 . /(075-18 / )٤ يقيقحتب مالسلا لبس» رظناإ . ' انْ هتقدص سابعلا

 :ثيدحلا نم ذخوي ام +

 اكر ا اعلا ما فدي ورم ل1

 لك ىوكشلا يف هلثمو ءاهئادأ ىلع هربجي نم ىلإ ةاكزلا نم عنتما نم ىوكش زاوج -۲
 امرحم لعاف وأ «بجاو نع عنتمم

 . ًالقعو اعرش هيلع هللا ةمعن دحج نم حبق -۳

 نأ ىلع كلذو ؟ةاكز اهيف سيل لامعتسالل ةدعملا وأ هللا ليبس يف ةفوقوملا ءايشألا نأ - ٤

 ةدعم اهلعج هنأ ىنعم ىلع وأ هللا ليبس يف اًمقو اهلعج وه ةاكزلا عنم يف هرذع

 . ةينقلاو لامعتسالل
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 ٥- هليبس يفو ىلاعت هلل اًمقو ءايشألا لعج زاوج .

 - زاوج ةدافإ لمتحيو «ةاكزلا ليجعت زاوج ةدافإ لمتحيف هتان سابعلا نع راذتعالا امأ

 .رذع ريغل ةاكزلا سابعلا عنمي نأ دعبيو «هيلع تبجو نمع ةاكزلا لمحت

  -۷بألا ةلزنمب هنأل ؟هقح ريبكو معلا ميظعت .

 س ةثام ا دعب نوعبسلاو يداح ا ثيدح ا س

 موي ا هل ىلع هللا ءا امل :لاق كلغ يڻرالا مصاَع نب دير نب هللا دبع نع

 ؛مهسقنأ يف اودجو مُهنأََف ايش راصنالا طعُي مو مهبول ةَمَلؤلا يفو «ساتلا يف ٌمَسَق « نينح)»

Ee ا راصلألارشعماي ١ E DNS 

  E؟يب هللا مكانا ةَلاَعَو ؟ ( 2

EE OE 

 تا نع

 و

 : نمآ كلوسرو لا :اولاق . تح هاو ها رکا کک د

 هربا شاب الا بع انوضوألاءاذكو ان انتج: :متلقل مكنش دش ول» :لاق

 سانلا كلَ ولو راّصْنألا نم اًءرْما تكل ا
 نوَقلتس مكنإ راند سانلاو راعش راصنألا ء اهَبعشو راصنألا ياو تكلس اًبعش وأ ايدآو

 . )1١51(1 مقر ملسمو ((4770) مقر يراخبلا] . (ضْوُحْلا ىلع ينوقلت ىتح اوربصا هن يدعب

 «عئارشلا نيب عقاو نينحو «ريبكلا ليسلا عم هجتملا فئاطلا - ةكم قيرط يف داو :نينح

 نيبو يام يبنلا نيب ةيراض ةكرعم هيف تعقو دقو «ناعدي يداو نآلا ىمسيو «ةميزلا ةيرقو
 1 ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا نم لاوش يف «فيقثا مهعمو (نزاوه)

 نكمتيل ؛تاقدصلا وأ مئانغلا نم مهئاطعإب «مالسإلا ىلع نوفلأتي ةوق مه : :مهبولق ةفلؤملا .

 مههاجب اوعفديل وأ ؛مهمالسإب نوملسي عابتأو ذوفن يوذ ءامعز مهنوكل وأ «مهبولق نم مالسإلا

 . ءارقف :ةلاع ..مداسنولا نع عهتوتو

 اهنإو « ادوصقم ليضفتلا نظأ امو «مظعأو انيلع ةنم رثكأ هانعم :ّنملا نم ليضفت لعفأ :نمأ

 . لعافلا مساب ةهبشم ةفص وه

 . ةمجعملا نيشلا رسكب وهو «دسجلا يلي يذلا بوثلا وه :راعش
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 . ةلمهملا لادلا رسكب وهو «راعشلا قوف يذلا بوثلا وه :راثد

 . كرتشملا ءيشلاب راثئتسالا ةرثألاو «ءاثلاو ةزمهلا حتفب :ةرثأ

 . اوربصاف ءاهيف مكقح عم مكنع ايندلاب رثأتسي نم يتأيس هنأ :هانعمو

 . نيلبج نيب جرفنا ال مسا :بعشلا

 :ىلامجإلا حملا +

o Dgمهلاومأ نوملسملا منغف  . 

 ا ا E E ورف ةاركلا مده يااح ع يبنلا بحص دق ناكو

 مالسإلا ىلع مهفلأتيل ةلزج ةيطع ةمينغلا نم مث كك مهاطعاف + مهيولق يف ناجإلا لخدي
 «مهرئاشع مهعم لخديف «مالسإلا يف اوبغريلو نيملسملا نع ريبك رش -كلذ ببسب - فكنيف

 ءاطع ديزي ال يذلا ناميإلا نم مهبولق هب هللا نيز ام ىلإ ًالاكتا ءاهنم اًئيش راصنألا طعي ملو

 . اهنم نامرحلا هصقني الو ءايندلا

 ذإ ءاّئيش مهبولق يف دجوأ «مهداهجو مهفويسب هولصح امو ءاهنم مهل حيبأ ام ةبحم هنكلو

 . ةدوصقملا ةديشرلا ةمكحلل اونطفي ملو ءاهنم نوطعي الو «مهريغ ىلع مسقت مهمئانغ اوأر

 ملأ ءراصنألا رشعم اي) :لاقو مهبطخف مهعمج مهسوفن يف ام مي يبنلا ملع املف

 «؟يب هللا مكانغأف ةلاعو «يب هللا مكفلأف نيقرفتم متنكو ؟يب هللا مكادهف ًالالض مكدجأ

 SS ٠مآ ررر هللا ةاؤلاق ع لاق اكو

 «ةكلهملا مهتارجاشمو «ةنحاطلا مهبورح دعب ةفلألاو «بولطم مظعأ يه يتلا ةيادهلا

 0 اهنأل ؛ةعارزلاو ةراجتلاب كلذو ةنيدملا قاوسأ رامعو «مئانغلاب كلذو رقفلا دعب ىنغلا

 .ةيلهاجلا مايأ هيف اوناك يذلا رقفلا دعب كلذو مالسإلا ةمصاع

 نيملسملاو مالسإلا ىلع ضيب دايأ نم مهل اب مهركذ ؛لدعلل هبحو مي هقلخ مرك نمو
 نم مهوجرخأو «مهيلإ سانلا برقأ مهل مهجتو مهاداع نأ دعب مهورصنو «٠ نيرجاهملا اووآ ذإ

 - مهتاساومب - مهوسنأ ىتح «ةفايضلا مركو «ةرصنلاو ىوأملا مهدنع اودجوف «مهلاومأو مهرايد

 :لاقف ةرخآلاو ايندلا ريخ هيف امب ءايندلا ماطح نع مهيلسي نأ میا ا دارأ مث . مهيلهأو مهدالب

 . ؟مكلاحر ىلإ متيم هللا لوسرب اوبهذتو «ريعبلاو ةاشلاب سانلا بهذي نأ نوضرت الأ»

 ةراشبلاو ريبكلا لضفلا اذهب حرفلا عومدب ةقرورغم مهنيعأو اوضر نأ الإ څَ مهنم ناك امف

 . ةرهاطلا مهيبن حورب ةيفاصلا مهحاورأ تقالتو مهسفنأ ىلع بتعلاو مدنلا عومدبو «ىمظعلا
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 مهلئاضف سانلا ىلع نلعيو «مهرودص حرشيو ؛مهبولق نئمطي نأ ا يبنلا دارأ مث

 هللا نيدو يم هللا لوسرل ةرصنلاو ءاويإلاو «ناميإلاب بسلا لضف نم امل « ةميركلا مهبقانمو
 تكلسل ؛اًبعش وأ اًيداو سانلا كلس ولو ءراصنألا نم اءرما تنكل ةرجهلا الول» :لاقف

 مهئارو نم ا ؛نيدلاو تت لوسرلل ةبسنلاب راعش راصنألا (اهبعشو راصنألا يداو

 3 ىلوأ مهف «راثد

 نم مهريغ ملعو اوملع «راصنألا قح يف هون E ل هذهبو

 الإ گاضفو ةقباسو اًناعإ مهنود وه نم اًهطعيو مئانغلا نم مهمرحي مل ايا يبنلا نأ سانا

 . ايندلا ىلع ةرخآلا راثيإو ؛خسارلا ناميإلا نم مهبولق يف رقو ام ىلع ًالاكتا

 مهجيهي الف ؛مهريغ مهيلع ايندلاب رثأتسيس هنأ يهو « ةوبنلا تامالع نم ةمالع ركذ مث

 نإف ضرما ىلع ودب ينج ایا ليف ايندلا عاتم نإف :مهسوفن ظئافح ريثيو ؛كلذ

 ءاهتنا دعب ةيوبنلا ةزجعملا هذه تققحت دقو يع يبنلا عم هدورو بابسأ ىلع ليمجلا ربصلا

 اي كلضفو كتمحرب نيملسملاو انبراقأو انخياشمو انيدلاوو مهب انقحلأ مهللا ٠ نيدشارلا دهع

 . نيمركألا مركأ ايو نيمحارلا محرأ

 :تددحلا نم دخوب ام د:

 . هداهتجاو مامإلا يأر بسحب ةمينغلا نم مهبولق ةفلؤملا ءاطعإ ١-

 . ةماعلا ةحلصملل اعبت هنيدب قثو نم نامرح زاوج ۲
 لمعي مل ناك اذإ هصالخإو بغارلا نایب لخُن ال ةيويندلا ءايشألا يف ةبغرلا نأ ۳

 . مهتبغر ىلع مهبنؤي مل يع يبنلاف طقف ايندلا لجأل

 . قحلا ني نييبتو تابسانملا يف ةبطخلاو ةظعوملا ةيعورشم €

 اونيبي نأ ريغ نم قماعلا نوؤشلا ىف نوفرصتي ال تايالولا باحصأو ريمألاو دئاقلا نأ -ه

 .راصنألا اميسال اةمألا ىلع ةكربو ةمحر و ىلا نوك ¬

 مهراثئتسا تبجوأ یک هلوسرو هلل ةرصنلاو ناميإلا لضف نم خو راصنألل ام ۷

 هلال
AEE E E 

 كولملل ضعب نم عقو ءراصنآلا ىلع عقيس امن هركذ ام نإف ةوبنلا تامالع نم ةمالع ۸

 ي ا ولا
 اب ىلا عم ضوخلا دورو بابا نم ةبقاصملا ىلع ليفحلااربضلا نأ -
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 ةعباتم كلذ لعلو «ةاكزلا باتك يف ثيدحلا اذهل فلؤملا داريإل ةحضاو ةبسانم يل رهظي مل

 يف ع يبنلا نأ نيبي نأ دارأ هلعل وأ . (هحيحص » نم ةاكزلا باب يف هجرخأ ثيح ملسل

 . ةمينغلا نم مهبولق ةفلؤملا ىطعأ هاوقو مالسإلا هللا زعأ امدعبو « هتلاسر مايأ رخآ

 نم مهبيصن طوقس ءاملعلا نم ىري نمل اًقالخ ةاكزلا نم اوطعي نأ ةمينغلا ىلع ساقيف

 اذإ مهل اًقيلأت مهئاطعإ زاوج «حيحصلاو . هباحصأو ةفينح يبأك «مالسإلا هللا زعأ نأ دعب ةاكزلا

 . هبهذم تادرفم نم وهو (دمحأ) مامإلا بهذم نم روهشملا وهو كلذ ىلإ ةجاحلا تعد

 نم يه يتلا ؟ةءارب) ةيآو يع يبنلا لعف هب نوضراعي ام مهمهسل نيطقسملا دنع سيلو

 . الوزن نآرقلا رخآ

0008 
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 رطفلا ةقدص باب ١-

 ءاهبوجو ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «هببس ىلإ ببسملا ةبسن باب نم “رطفلا ىلإ تبسن

 : ةريثك دئاوفو ةميظع مكحل ىلاعت هللا اهعرشو

 ؛ناضمر رهش مايص ليمكتب هيلع نم نأ ىلع ىلاعت هلل ركشو ؛مئاصلل ةرهط اهنأ :اهنم
 مالسإلا ةمعن اهمظعأ يتلا هيلع ىلاوتت همعنو هيلع لوحلا نارودب هعتم نأ ىلع اًضيأ هل ًاركشو

 كلذ يف اونتغا مهلاومأ نم اعدك مهوطعأ اذإ «ءاينغألاو ءارقفلا نيب ةاساوم اهنأ :اهنمو . ناميإلاو

 . ريبخلا ميكحلا وهو هدابعب فيطل هللاو «ةحابملا حارفألا يف مهنوكراشيو «ىنغلاب
 س ةئام ا دعب نوعبسلاو ىناثلا ثيدحلا ه

 :لاق وأ - رطفلا ةقدص ميم يبتلا صَرَف :لاَق ثقي مع نب هللا دبع نع 1١11

 لدعف :لاق . ريعش 7 عاص وأ رمت نم اًعاص كولمّلاو رحلاو یاو لا ىلع -ناضمر

E985(1) مقر ملسمو )۱١۱۱(« مقر يراخبلا| . ريبكلاو  . 
 صر

 )١6١7(!. مقر يراخبلا] . ةالصلا ىلإ ساتلا جورخ لبق ىدؤت نأ :ظفل يفو

 س ةئام ا دعب نوعبسلاو ثلاثلا ثيدح ا ©

 ٍماَعَط نم اًعاص مَع يبنلا نمر يف اهيطعن انک :لاق تقي يردخلا ديعس يبأ نع 1١71 بم اف م” : شرك ت وع ع نقع هع قل سولاف قل كب ناك

 ةيواعم اج الف . بيبر نم اًعاص وأ ءطقأ نم اًعاص وأ ءريعش نم اًعاص وأ ءِرمَت نم اَعاص وأ

 كلا نيدم لدعي هذه نم ادم ىرأ و ءارمسلا تءاجو

5 

 . ميم هللا لوسر دهع قف ا ل لا لار الق انآ امآ :ديعس وبأ لاق

 . )449 / ۱۸) مقر ملسمو )۱٥۰۸( مقر يراخبلا]

 «ففجي مث هؤام رخبتي ىتح خبطي ضيخملا نبللا نم لمعي وهو «ةزمهلا ثلثم :طقألا

 . ةطنحلا اهب ديري :ءارمسلا

 . عابتالل « هفلاخ نم هفلاخو «بوبحلا رئاس
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 يف مهتوق نع ةقدصلا لضفت نيذلا نيملسملا عيمج ىلع رطفلا ةقدص شيا يبنلا بجوأ

 رمت نم اعاص اوجرخي نأ ؛مهدبعو ؛مهرح «مهاثنأو ؛مهركذ ؛مهريغصو مهريبك ويلا كلذ
 . ريعش نم اًعاص وأ

 أ كرا لاق اع لا مدقو ةيواعم نمز يف ءارمسلا ةطنحلا ةنيدملا ىلع تدرو املف

 .اهعفنو اهتدوجل ينغي اهريغ نم نيدم نع ةطنحلا نم ادم

 ماعط نم اًعاص مساع يبنلا نمز يف اهيطعن انك :لوقي وهف هان يردخلا ديعس وبأ امأف

 جرخأ لازأ الف بيبز نم اًعاصو ءطقأ نم اعاص كلذكو هةطنحلا وه - مهدنع - ماعطلاو

 . عابتالل اًراثيإ سبع يبنلا دهع يف هجرخأ تنك امك اهريغو ةطنحلا نم عاصلا

 ٠ ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ريقفلا ىلإ ىدؤت نأ رمأ ؛بولطملا ءانغإلا ةقدصلاب لصحيلو

 :تيدحلا نم دخوب ام ب:

 ١- (ضرف) :هلوقل ؟نيملسملا عامجإ وهو “رطفلا» ةاكز بوجو ٠

 ١- دبع وأ رح ؛ىثنأ وأ ركذ يبك وأ ريغص ملسم لك نع جرخت نأ ٠
 ةباحصلا نع درو دقف «هنع اهجارخإ ءاملعلا نم ريثك بحتساو «نينحلا نع بجت ال اهنأ -+

 . اضيأ لمحلا نع اهجرخي نامثع ناكو ؛لمحلا نع اهجارخإ مهبجعي ناك هنأ

 :دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاو ةروكذملا ءايشألا نم جارخإلا ديدحت ثيدحلا رهاظ -:5

 ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخاو .اهنم ءيش دوجو عم ءايشآلا هذه ريغ ئزجي ال هنأ

 فانصألا ىلع ردق ولو هدلب توق نم اهجارخإ زاوج !550(1 / © تارايتخالا يفأ

 ةروكذملا فانصألا لضفأو . ءاملعلا رثكأ لوقو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «ةروكذملا

 ءانغإلا هب لصحي يذلا هنأل ؟هيلع قدصتملل اهعفنأ « ةمعطألا عاونأ نم اهريغو

 ٠ مويلا كلذ يف بولطلا

 وهو ءاهريغ نم مأ ةطنحلا نم ناكأ ءاوس عاص بجاولا نأ ديعس يبأ ثيدح رهاظ -ه

 ئىزجي هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو “ روهمجلاو (دمحأ 7و «ىعفاشلا و (كلام» بهذم

 ةيوقت ىلإ ١4 2١( / ۲) (ىدهلا 7 يف ليمي ميقلا هاو عاص فصن ةطنحلا نم

 ٤٥١([ / 5) تارايتخالا يفإ ؟ةيميت نبا” مالسإلا خيش لوقلا اذه راتخاو هتلدأ



 as (Mı) تمممدم معمم هممعمم pli ةطمق جرش
 . لوألا بهذملا طوحألاو :تلق . «تارافكلا ةيقب يف دمحأ وق سايق وه» :لاقو

 نإف . ةعبرألا بهاذملا ءاهقف لوق وهو «ةالصلا لبق ديعلا موي رجف اهجارخإ لضفألاو -5

 نم مهريغ دنعو «هدعب مرحيو ديعلا موي هركي ةلبانحلا دنعف ةالصلا دعب اهجرخأ

 AEA ةالصسلا نع اهريخأت ميرحت ا مزح يلا داعب ءاهقفلا ريهامج

 نباو "دواد وبأ یور الو . (ةالّسصلا ىلإ سالا ورخ لبق ىدۇ نأ اهب رمأو»

 ةقدص يه ةالصلا دعب اهادأ نمو ةلوبقم ةاكز يهف ةالصلا لبق اًهادأ نمف ا

 .هب لوقلاو ليلدلا ةباصإب 22ش ابأ نأ قحلاو «تاًقدصلا نم

 نيلوح وأ لوحل اهيدقت زاوج ىلإ ةفينح وبأ بهذ ؟ديعلا ةليل لبق اهميدقت زوجي لهو -۷

 بهذو E لوأ نم اهميدقت زاوج ىلإ يعفاشلا بهذو «لاملا ةاكز ىلع اًايق

 ىلإ ةلبانحلا بهذو ءاهتقو لبق ةالصلاك ءاّقلطم اهليجعت زوجي ال هنأ ىلإ (كلام»

 وأ مويب رطفلا لبق نوطعي اوُناَك ١ يراخبلا ىور امل ؛نيمويب ديعلا لبق اهيلجعت زاوج

 تمدق اذإ الإ E ىف انعم ASE e تا

 ىشخي ةالصلا ليبق ىلإ اهرخأ اذإ هنألو «ديعلا مويل اهدعيل نيموي وأ موي رحتي رفا
 ةحيحصلا تارابتعالا هذهلو .بولطملا اهتقو توفيف اهقحتسي يذلا اهبحاص دجي الأ

 بابحتسا ىري ىلاعت هللا همحر «يدعس لآ رصان نب نمحرلا دبع» ةمالعلا انخيش نإف

 )١( مقر (هحيحص) ىف )١90١9( .

 )۲( مقر «ننسلا» يف )١5١9(.

 ) )۳نسح ثيدح وهو سابع نبا ثيدح نم (6) مقر «ننسلا» يف .
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 رجفلا عولط نم «ةينلا عم تارطفملا نع كاسمإلا :عرشلا يفو . كاسمإلا :ةغللا يف هلصأ

 . سمشلا بورغ ىلإ

 . مالسإلا ناكرأ نم عبارلا نكرلا وه «ناضمر رهش مايصو

 :ةثالثلا ربصلا عاونأ هيف عمتجت هنأل ؛ تادابعلا لضفأ نم مايصلاو

 ١ - هللا ةعاط ىلع ربصلا .

 هنا ىضاعم ىلع زصلاو

 . ةللؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلاو -۳

 نيب رسا هالو هناي ةلبق نم هيلع ءار اب دعوو هنن ىلإ موضلا بست ىلاغت ا كالو

 . تانامألا مظعأ نم وهف «هدبع نيبو برلا

 . كلذ نيبت نأ ةرصتخملا ةذبنلا هذه رودقم يف سيلف هرارسأو همّكح امأ

 اًنيقيو اًناميإ دادزيف ؟هعرش يف هللا رارسأ نم اًئيش ئراقلا ملعيل ؛ريثك نم ليلق ىلإ ريشأ اهنإو

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف «ناميإلا هيف عضعضتو «دئاقعلا هيف تعزعزت تقو يف

 ؛ىلاعت هللا ىلع ليقف مئاصلا نوكيل «هل عوضخلاو هللا ةدابع :ةيماسلا مكحلا كلت نمف

 نإ ًالكإ رطبلاو نايغطلاب يرغت ةوقلا نإف . ةوهشلا ناطلس رکنی امنيح «هیدی ني

 لمح قلعلاإ ( ئنغتسا هآر نأ 2 غطي ناسنإلا

 eg BN E يس ا دعبل

 . هقلخل نيليو «هبرل نيكتسيف «ةمظعلاو

 اًعيمج مهربصو دحاو تقو ىف «ةدحاو ةدابع ىلع مهعامتجا نم ةيعامتجا مكح :اهنمو

 طير یب ا يلمع: ااا نا «مهريقفو مهينغ ؛ مهعيضوو مهفيرش « مهفيعضو مهيوق

 . مهتملك مّلو «مهحاورأ فلآتو مهبولق
 . تاياعدلا ىوقأ اهمكحت ال يتلا ةنيتملا ةدارإلا هذه نم ىوقأ ءيش سيلو ٠



 as (r) ةفعممم ممم همدصصمدم ll ةديغ جرش
 عوجلا ملأ ينَعلا سحُي امنيح اًضعب مهضعب ةمحرو ضعب ىلع مهضعب فطع ببس هنأ امك

 ليزي ءيشب هلام نم هيلع دوجيف «هلك هرهد مالآلا هذه يناعي ريقفلا اخأ نأ ركذتيف ؟ اَمّظلا َعذَلَو

 . تاقبطلا نيب مّلسلا متي اذهبو «مائولاو ةبحملا اهلحم لحيو «داقحألاو نئاغضلا

 نرميو «ةدارإلاو ةميزعلا يوقيو «لمحتلاو ربصلا مّلعي وهف «ةيوبرت ةيقالخأ مكح :اهنمو

 :اه و باععلاو اهل دتو."دتادتقلا اقدام ىلع

 اولا ی و الا ت ةا نإ ةّيحص مكح :اهنمو

 اهلاغتشاو ءاهيلع ماعطلا يلاوت بعت دعب «مامجتساو ةحارتسا ةرتف ذخأت نأ ةدعملل دب الو

 ٠ هرارسأو ىلاعت هللا مكح نم ءيش ىلإ ريشت ةر لبن هذه ٠ هحالصإب

 الإ هملعي ال امع ًالضفو «ةلقتسم فيناصت ىلإ جاتحي يرشبلا لقعلا هب طيحي ام ءاصقتساو

 . ةديشرلا ةميكحلا رارسألا نم ىلاعت هللا

 ا# ةئاملا SNE ىرااللاو

 موي موصب ناضمر اومدقت ال : کا هللا لوسر لا : لاق هلو ةريره يب نع |5 11٠7

 . )٠١85(! مقر ملسمو 1915(6) مقر يراخبلا| ( همصيلق امص موصي ناك الجر الإ نيموي وأ

 .اومدقتت ال هلصأ نأل ؟ةعراضملا ءات فذح ىلع «لادلاو ءاتلا حتفي :اومدقت ال

 تادابعلا ضورف نيب زيمي نأ ديريو «تاداعلاو تادابعلا نيب زييمتلا ديري ميكحلا عراشلا

 نيموي وأ موي مايصب ناضمر رهش مدقت نع ىهن هنإف اذل ؟ كاذو اذه نيب قرفلا لصحيل اهلفاونو

 مويك موص نم ةداع هل ناك نم الإ «ناضمر رهش مايصل ا لطم نكمل كلل يقفوا
 لفن فالخب هنس قلو ها و ها دوا هور ات هاف را 3 نيققالا أ نا

 ش ٠ ةهاركلا هيف ام لقأف «قلطملا مايصلا

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١- نيموي وأ موي مايصب ناضمر مدقت نع يهنلا ٠

 ٠ نينثالاو سيمخلا مويك مايص ةداع هل ناضمر لبق فداص نمل كلذ يف ةصخرلا ۲

 )١( مقر ؟دصاقملا يف يواخسلا هازع )٠١٠١( ؟هريغ وأ برعلا بيبط ةدلك نب ثراحلا ل ٠
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 ناضمرل دادعتسالاو ءاهلفاون نم تادابعلا ضئارف زييمت - ملعأ هللاو - كلذ ةمكح نم -۳

 . هب زيمملا لضافلا رهشلا كلذ راعش مايصلا نوكيلو «ةبغرو طاشنب

8898 
 م ةئام ا دعب نوعبسلاو سماخ ا ثيدحلا اه

 ار ا لوقت ا ل لوسر ١ تعمس :لاَق انف رمع 1 هللا دبع نع ]1۱۷٩

 ملسمو )١1105(( مقر يراخبلا| ( اهل اوردْفاَف مکیلع مغ ناف ءاورطفأف هومتيأر اذِإو ءاوموصُف

 . 1٠04 / ۸) مقر

 نيغلا مضب (مغ) هريغو ميغ نم بجاحب مكيلع رتتسا :لوهجملل ءانبلاب ا

 . ميملا ديدشتو «ةمجعملا

 . موي نيثالث نابعش ةدع اولمكأف «باسحلا هل اوردق ينعي :هل اوردقاف

 ىلعو . اًموي نيرشعو ةعست لعجيف «نابعش ىلع قيضي نأب ءاوقيض :«اوردقا7 ىنعم :ليقو

 . (هل اوردقا ) (لاد) يف رسكلاو مضلا زوجيو . يتآلا فالخلا لصح نيريسفتلا نيذه

 :هلوق يف كلذكو هدغلا ىلإ ةينلا كلت تييبتو ؛مايصلا يوني نأ ديري (اوموصف)» :هلوق

 . (اورطفأف»

 . نيقيب الإ هنع لدعي الف ؛لصألا ىلع ىنبت فيرشلا عرشلا ماكحأ

 مل نابعش نأ مادام مايصلا بوجو نم ةئيرب ةمذلا نأو «نابعش ءاقب لصألا نأ كلذ نمو

 يبنلا نإف اذلو ؛ لحد هنأ ملعيف ناضمر لاله ىري وأ «ىهتنا هنأ ملعيف ؛اّموي نيثالث هتدع لمكت

 . لالهلا ةيؤرب هرطفو «ناضمر رهش مايص طانأ ميا

 اومتي ناب كلذو هباسح اوردقي نأ مهرمأ ءامهوحن وأ «رتق وأ ميغ نم عنام كانه ناك نإف

 . ناك ام ىلع ناك ام ءاقب) لصأ ىلع ءانب اذه نأل ؛ اوموصي مث «نيثالث نابعش

 :ءاملعلا فالتخا د:

 وأ ميغ لالهلا بيغم يف ناك اذإ نابعش نم نيثالثلا موي مايص مكح يف ءاملعلا فلتخا

 : هتيؤرل ةعناملا ءايشألا نم امهوحن وأ تق



 بوجو :- وه هبهذم هنإ هباحصأ نم ريثك لاق يذلا «دمحأ» مامإلا بهذم ىف روهشملاف

 اهورسفو «هل اوردقاف» : يم هلوقب كلذ ىلع اولدتساو .طايتحالاو نظلا باب نم هموص

 . موي نيرشعو ةعست هوردقف ,نابعش ىلع اوقيض : ىنعمب
 مهنم «ةباحصلا نم ةلمج نع ةيورم يهو .تادرفملا نم «دمحأ» مامإلا نع ةياورلا هذهو

 وبأ) ةثالثلا ةمئآلا مهنمو «ءاملعلا روهمج بهذو. ءامسأو «ةشئاعو «رمع نباو «ةريره وبأ

 . هئزجي مل ناضمر نع هماص ولو «هموص بجي ال هنأ ىلإ ( يعفاشلا» و « كلاما و « ةفينح

 نع ةضيفتسملا ةريثكلا تالوقنملا :لاقو (2١7 ةيميت نبا» مالسإلا خيش :لوقلا اذه راتخاو

 . اذه ىلع دمحأ

 هتفاضإ هجوتي الو هب رمأ الو بوجولا حيرص دمحأ نع دجأ مل :« عورفلا» بحاص لاقو
 . «ليقع نبا» و « باطخلا وبأ) : بهذملا ةمئأ رابك نم ةياورلا هذه راتخاو . هيلإ

 .هتيؤرل وا رر فرغ ورق يبأ نع "ناخ يشلا هاور ام لوقلا اذه ليلدو

 اا قي انهو موي نيئال نابض ةدع اولا مُكيل مُع نإَف هتيورل اورطفأو

 . موي نيثالث نابعش لعجب هباسح اوردق : ينعي ( هل اوردقاف) ىنعم نأ

 «هريغ درو .روهمجلا لوق رصنو (7(ىدهلا) هباتك يف عوضوملا اذه « ميقلا نبا ققح دقو

 طايتحالا هبهذم يذلا رمع نبا نع الإ .حيرص لوق ةباحصلا نم دحأ نع تبشي مل هنأ نيبو

 «دمحأ مالك يف هل لصأ ال كشلا موي موص باجيإ نأ 2؟7ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذو ,ديدشتلاو '

 حيرصلا هبهذمو « هموص باجيإ هبهذم نم نأ دقتعا دق مهضعب ناك نإو هباحصأ نم دحأ مالك الو

 ةباحصلا نم ريثك بهذمو « ةفينح يبأ بهذم وهو «هموص زاوجو هرطف زاوج وه هيلع صوصنملا

 . مرحم الو بجاوب سيل طايتحالا نأ ىلع ةرقتسم اهلك ةعيرشلا لوصأو نيعباتلاو

 ؟ال مأ مايصلا اًعيمج سانلا مزلي لهف «دلبب لالهلا يئر اذإ اميف اوفلتخاو

 راطقأ يف نيملسملا مومع ىلع موصلا بوجو «هعابتأو «دمحأ » مامإلا نع روهشملاف

 بهذم تادرفم نم وهو «همايص بجوف «هماكحأ تتبثو «هلوخد تبث ناضمر نأل ؛ ضرألا

 )١( ىواتفلا عومجما ىف ۲)۲٣١ ۹۸۰ ۱۰۳۰( .

 مقر ملسمو ؛(1104) مقر يراخبلا (؟) )۳( . )1١81( ؟) « داعملا دارا / "53 -٤٤( .

 )٤( ىواتفلا عومجما يف ۲)۲ / ”٠١ :”"٠١( .
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 نبا مساقلا بهذم وهو «مهتيؤر دلب لهأ لكل نأو «هبوجو مدع ىلإ مهضعب بهذو

 انأو ناضمر لهتساو «ماشلا تمدق لاق بيرك ىور ال ؛ قاحسإو هللا دبع نب ملاسو دمحم

 ركذ مث «سابع نبا ينلأسف «رهشلا رخآ يف ةنيدملا تمدق مث . ةعمجلا ةليل لالهلا انيأرف «ماشلاب

 . هتربخأف ؟لالهلا متيأر ىتم :لاقف «لالهلا

 : هارن وأ نيثالث لمكن ىتح موصن لازن الف «تبسلا ةليل هانيأر انكل :لاقف

 . ؟همايصو ةيواعم ةيؤرب يفتكت الأ :تلقف

 . ° لسم هاور « مز هللا لوسر انرمأ اذكه» :ال :لاقف

 . ليصفتلا ىلإ هنع روهشملا يف يعفاشلا بهذو

 دحاو مهمكحف «علاطملا تقفتا نإو مهعلطم مكح موق لكلف «علاطملا تفلتخا نإ «هنأ وهو

 نبا دمحم خيشلا ركذو اةيميت نبا» مالسإلا خيش رايتخا اذهو «راطفإلاو مايصلا يف

 نيب دعبلا ناك اذإ هنأ «لالهلا ةيؤر ثحابم يف لالزلا بذعلا» هباتك يف يشكارملا نب باهولادبع

 . الف رثكأ نإو .دحاو امهلالهف تارتم وليكلا نم (75177) نم لقأ نيدلبلا

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 قيلعت ديعلا قيقد نبا درو «لالهلل مهضعب وأ سانلا ةيؤرب قلعم ناضمر رهش مايص نأ ١-
 ؛مهباسح ىلع رمألا فقوت ول هنأ 7يناعنصلا نيبو .نيمجنملا باسح ىلع هب مكحلا

 . ريهامجلا هفرعي ام ىلع ينبم عرشلاو «سانلا نم ليلق الإ هفرعي مل

 ::كلذب قلعم رطفلا قلذكو تاب

 الإ اورطفي مل كلذكو ءاّموي نيثالث نابعش ليمكتب الإ اوموصي مل لالهلا ري مل نإ هنأ -۳

 . اموي نيثالث ناضمر ليمكتب

 :(*!يناعنصلا لاقو ءاّموي نيئالث مامت نابعش ةدع اوردق «رتق وأ ميغ لصح نإ هنأ ٤-

 نيثالث نابعش ةدع لامكإ «هل اوردقاف) نم دارملا نأ ىلع ثيدحلا لهأو ءاهقفلا روهمج

 . رخآ ثيدح يف هرسف امك اًموي

 . هوحنو ميغلا عم «نابعش نم نيثالثلا موي مايصلا نأ -5

 )١( مقر (هحیحص)» ىف (AV / ۲۸) . ) (۲(ىواتفلا عومجم يف)» )۲ / ۱۰١۳ ١١7(.,.

 )۳« ٤( (ةدعلا» ىف )۳ / 25854 586(.
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 س ةئام ا دعب نوعبسلاو سداسلا ثيدح ا اه
 سس رس رس نس ل

 . لعفلا اهمضبو «هب رحستي ام «نيسلا حتفب : روحس

 . اًعيمج هب رحستي امو « لعفلا نم لك ىلإ ةفاضم ةكربلاو
 :ىيلامجإلا حملا +:

 ركذيو «مايصلل ادادعتسا «رحسلا تقو برشلاو لكألا وه يذلا ءرحستلاب مسي يبنلا رمأي

 ام روحسلا ةكرب نمف . ةرخآلاو ايندلا عفانم لمشت ةكربلاو «ةكربلا لولح يهو هيف ةيهلإلا ةمكحلا

 نمو . ةدابعلا نع لسكي ئماظلاو عئاجلا نإف .راهنلا يف ىلاعت هللا ةعاط ىلع ةناعإلا نم هب لصحي

 اجرح دجي هنإف ءرحستي مل نمل اًفالخ «مايصلا ةداعإ لمي ال رحست اذإ مئاصلا نأ روحسلا ةكرب

 . ميو لوسرلا ةعباتم نم لصاحلا باوثلا روحسلا ةكرب نمو . هيلإ ةدوعلا هيلع نالقثي ةقشمو

 ةالص يلصي مث هرفغتسيو «ىلاعت هللا ركذيف «ليللا رخآ يف موقي رحسملا نأ اضيأ هتكرب نمو

 . دهاشم اذهو ,رحستي مل نم فالخب . ةعامج رجفلا

 . روحسلا لجأ نم هريغ نم رثكأ ناضمر يف ةعامجلا عم حبصلا ةالص يف نيلصملا ددع نإف

 لوسرلل ةعباتملاو «ىلاعت هللا ةعاط ىلع ةناعتسالا هب ىون اذإ «ةدابع هنأ روحسلا ةكرب نمو

 . رارسأو مكح هعرش يف هلو « دي

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . هلعفب يعرشلا رمألا لاثتماو روحسلا بابحتسا ١-

 «هب رحستملا ىلعو لعفلا ىلع لمحت ةكربلاو ؛هكرت يغبني الف «ةكربلا نم هيف لصحي امل -؟
 نم دافتسي امنإو نيفلتخم نيينعم ىلع دحاولا ظفللا لمح باب نم اذه دعي الو

 . مضلاو حتفلا يتغيص
 ىلإ رمألا فرصب ماب يبنلا نع لاصولا توبث نكلو ءبوجولا رسمألا رهاظ -۳

 . 001١5] /855 2560) مقر ملسمو (۳ ۲ < )١93١1 مقر يراخبلاإ . بابحتسالا

 موصلا نم ةمكحلاب لخم اذهو .راطفإلا ةدمك روحسلا لوانت ةدم نأ ةيفوصلا ىري ٤-
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 مهيلع باجأو «ءاذخلا ليلقتب الإ كلذ نكمي الو «حاكنلاو ماعطلا يتوهش رسك يهو

 هللا رمأ لاثتماب لب ,بارشلاو ماعطلا ليلقتب ةطونم تسيل موصلا ةمكح نأب نورخآلا

 ا

038 

 هس ةئالا دعب نوعبسلاو عباسلا ثيدح ا ا
 مث م هللا لوسر عم اًنرَّحَسَت :لاق قي تبا نب دنر نع كلام نب أ نع ۱۷۷|

 نيسمخ ردق :لاق ؟روحسلاو ناذالا نیب ناك مك :ديزل تلق : فان م سنا لاق . ةالصلا ىلإ ماق

 E OSS هيأ

 ش :بيرغلا د:

 نع «نيحيحصلا » يف ام كلذ نيبيو . ةماقإلا هب ديري :ناذألا

 . ةالصلا ىلإ انمق مث < ا ر ن ا

 . ةيآ نيسمخ ردق :لاق «؟امهنیب ناك مك :تلق

 :ىيلامجالا حملا د:

 ناكف ا هللا لوسر عم رحست اًديز نأ ا تباث نب ديز نع «كلام نب سنأ يوري

 سنأ لأسف «حبصلا ةالص ىلإ ماق رحست امل هنإف اذلو ؛ حبصلا ليبق رحستي نأ تسي هتنس نم

 . ةيآ نيسمخ ردق :لاق ؟روحسلاو ةماقإلا نيب ناك مك :اًديز

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ها

 . كاسمإلا تقو نم تبرق ثيح حبصلا ةالصب ةردابملا -

 نص دع اويرخا وة لكر# : ىلاعت هللا لاق امك ءرجفلا عولط وه كاسمإلا تقو نأ ۳

 ا :Av ةرتبلا رجفلا نم دوسألا طبَحْلا نم ضيبألا طيَحْلا مكل

 نم اهب هللا لزنأ ام ةعدب رجفلا عولطل تقوو كاسمإلل تقو :نيتقو نم سانلا هلعجي

 ةيدمحملا ةنسلا نإف الإو .مهنيد مهيلع سبليل ناطيشلا نم ةسوسو يه اغإو «ناطلس

 . رجفلا عولط لوأ ىلع نوكي كاسمإلا نأ

2000 
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 7 ةئام ا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدح ا س

 نم بنج وهو رجفلا هكردي ناک م هللا لوسر نأ : ع ةمَلَس مأو ةشئاع نع ۷۸

 . )1١١۹( مقر ملسمو هل ظفللاو (1517) مقر يراخبلا] ا هله

 :ىلامجإلا ىنعملا *:
 هموص متيو «لستغي مل بنج وهو رجفلا هكردأ امبرو ؛ليللا يف عماجي اا يبنلا ناك

 الإ يملا تر بالخل زر يقلع ااو هدريقو نام ىف وكلا اذهور ٠ ىق و
 . لوقلا اذه ىلع عامجإلا مهضعب ىكح دقو «مهفالخب دتعي ال نمت ليلق

 :ثيدحلا نم ذختيام #
 ١- ليللا يف عامج نم اًبنج حبصأ نم موص ةحص .

 هريغف راتخملا نم هيف اًصخرم ناك اذإ هنأل ؛ىلوألا قيرطب مالتحالا عامجلا ىلع ساقي -"

5 
 . هريغو ناضمر نيب الو «لفنلاو بجاولا موصلا نيب قرف ال هنأ -'

 زاوج مهضعب ذخأو . رجفلا عولط ليبق ناك ولو «ناضمر يلايسل يف عامجلا زاوج ٤-

 «مكئاسن ا ثفرلا مايصلا ةّليَل مكل لحأ» :ىلاعت هلوق نم «بنجلا نم مايصلا

 ءزجلا هتلمج نمو «هلك مايصلا ليل يف عامجلا زاوج يضقت ةيآلا نأل ؟ 11817 :ةرقبلا]

 ةلالد هذهو ءابنج حابصإلا هترورض نمف ؛لسغلل عستي ال ثيحب ءرجفلا ليبق يذلا
 . نييلوصألا دنع ةراشإلا

 ملعلا نم مع يبنلا نع نلقن دقف ؛ةمألا ىلإ نهناسحإو ي يبنلا ءاسن لضف -

 نم نه الإ اهيلع علطي ال يتلا ةيلزنلا ةيعرشلا ماكحألا اميسال «عفانلا ريثكلا ءيشلا
 . نهاضرأو نهنع هللا يضرف ياع يبنلا لامعأ

8% 
 س ةئالا عب كرييسار هبال تح #

 برش وأ َلكأَف مئاص وهو يسن نم :لاق ا لا نأ اف ةريره يبأ نع ۷۹

 . !(1100) مقر ملسمو ؛(5579) <« (۱۹۲۳) مقر يراخبلا] ( اتم 6 امف هموص ميلف

 :ىلامجإلا ىنعملا #
 جرخي امب ةذخاؤملا مدعو «ةقاطلا ردقب فيلكتلاو «ةلوهسلاو رسيلا ىلع ةعيرشلا هذه تينب
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 راهن يف امهريغ ًارطفم لعف وأ برش وأ لكأ نم نأ كلذ نمو . رايتسخالا وأ ةعاطتسالا نع

 وه امنإو «راتخملا هلعف نم سيل اذه نأل ؛حيحص هنإف هموص متيلف ؛مايصلا نم هريغ وأ ناضمر

 . هاقسو همعطأ يذلا هللا نم

 :ءاملعلا فالتخا +×

 يف مهنيب فالخلاو .مايصلا دسفي ال يسانلا نم برشلاو لكألا نأ ىلع ءاملعلا نم روهمجلا

 ل مأ داسفإلا مدعب برشلاو لكألا مكح هل له :عامجلا

 . يسانلا وأ لهاجلا نم ناك ولو مايصلل دسفم عامجلا نأ ىلإ هعابتأو ادمحأ) مامإلا بهذف

 ىلع مهليلدو .دمحأ بهذم تادرفم نم وهو ةرافكلل بجوم وهف ناضمر راهن ىف ناك اذإو

 . امهل هتفلاخم ىلع لدي امم «عامجلا نود برشلاو لكألا ىلع رصتقا يذلا ثيدحلا 2 كلذ

 . برشلاو لكألا فالخب « ديعب عامجلا يف نايسنلا نألو

 مايصلا دسفي ال هنأ ىلإ مهريغو هةيميت نباو هوادو ؛ىعفاشلاو ةفينح وبأ قمئألا بهذو

 ٠ :يتأي اب كلذ ىلع اولدتساو

 الف اًيسان ناضمر يف رطفأ نم» هيلي ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلا ىور امل :ًالوأ

 . «ةرافك الو هيلع ءاضق

 . هريغو عامجلا يف ماع راطفإلاو (حيحص وهو "رجح نبا لاق

 «انأطخأ وأ اتيسن نإ انذخاؤت ال ابر » :ىلاعت هلوق لثم يف ةدراولا تامومعلا انا

 2l اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأل يفع و 1187 ةرقبلا]

 . هنع مثإلا طوقس ىلع نوقفاوي موصلا ةحص يف نيفلاخملا نأ :اًثلا

 . قيرفتلل هجو الو «لماش رذعلا نإف اًروذعم ناك اذإو

 مكحلا قيلعت باب نم هبرشلاو لكألا يف مكحلا قيلعت نأب ةلبانحلا ليلد نع اوباجأو
 . هادع امع هيفن ىلع لدي الف هبقللاب

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١- اًيسان عماج وأ برش وأ لكأ نم موص ةحص .

 مقر 159 / ۳) ةميرخ نباو «۲۸ مقر ۱۷۸ / ۲) ينطقرادلا هجرحأو تلق )١/ ٤١١(. ؛كردتسملا » ىف )١(
 .)۹ / 0 (ننسلا » يف يقهيبلاو )144۰

 . ثيدحلا اذه مدقت (۳) )٤ / ١١9(. استفلا 7 يف (5)



 ےس

 حا aS عد ناتشألا هديتك ف
 . رايتخا هل سيل هنأل ؛هبرشو هلكأ يف مثإ هيلع سيل هنأ -

 كلذ هل ردق يذلا هللا امنإو ايتخا ريغ نم عقو هنأ ءهيقسو ىلاعت هللا نم هماعطإ ىنعم ۳

 .همايص هنايسنب
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 س ةئام ا دعب نونامثلا ثيدح ا س

 :لاَقَف لجر هءاَج ذإ مدير يبثلا دنع سولج نحت امني :لاق يفرم ةريره يبأ نع 1101

 كلام را تلخ امان «لاقق: .تكله ج لآ وسر ای

 .(ناَضَمَر يف يله تبصأ :ةياور يفو) مناف الز يتأرما ىلع تعفو *لاق

 نأ عيطتسمت لهف» :لاق لال :لاق ( (؟اهقتعت بقر دجت له» : م ا هللا لوسر َلاَقَف

 و
 :لاق .ال :لاق ( ؛؟اًئيكسم نيس ماَمطإ دجت لهن :لاق لال :لاق ( «؟نیغباسم نْيرهش موصت

 ا کف

 .- لتكمل :قرعلاو ترمن هيف قرتب مکا ل يتلا يتأ ْذِإ كلذ ىلع نحن امنيبف
 0 ا

 4 قدصتف اذه تا :لاق ءانأ :لاق ( (؟لئاسلا نيأ» :لاق

 رفا تیب لهآ 6 ديري - ا هللاوق ! ؟هللا لوُسَر اي ينم رقفأ ىلعأ :لاقف

 كلها همعطأ» :لاَق مُث هباينأ تدب یتح هلك يبتلا كحق . ينيب لهأ نم

 )٩۳۷( > (° 1°) (OTA) , (1995) مقر يراخبلا) يدوس ةراجح 522 ضرألا : ا

 . [(۱۱۱۱) مقر ملسمو «(1۷1۱) ,(1۷1۰) تالا ) )1۷)

 وه :نيتحتفب «قرعلا» :قرعب . ةيمسا ةلمج ىلإ فاضي نأ بلغي نامز فرظ : امنيب

 . اعاص رشع ةسمخ عسي امب - انه - اهوردقو «لخنلا فعس نم لمعي «ليبنزلا

 «نيترح نيب ةيوبنلا ةنيدملاو . دوس ةراجح اهولعت يتلا ضرألا يهو :ةرحلا يه :ةباللا

 . لخنلا قرو نم صفق يهو «صوخلا نم ةفقلا : لتكملا . ةيبرغو ةيقرش

 ٠ :يلامجإلا ىنعملا #
 ام» : مدي هل لاقف . تكله :لاقف اًفئاخ ديو يبنلا ىلإ يضايبلا رخص نب ةملس ءاج

 :لاقو كي هللا لوسر هفنعي ملف ناضمر راهن يف مئاص وهو هتأرما ىلع عقو هنإ :لاق ؟(كلهأ
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 نيرهش مايص عيطتست لهف :لاق ال :لاق (؟كنم عقو امل ةرافك اهقتعت ةبقر دجت له»

 كرت ىلع هعم ردقي ال اًقبش هب نأل "مايصلا نم الإ ينباصأ ام ينباصأ لهو هال :لاق ؟نيعباتتم

 ؟هريغ ذأ رب نم دم نيكسم لكل «(اتيكسم نيتس ماعط دجت لهف» :لاق . ضرم عون وهو «عامجلا

 ءاج - مهتداع ىلع - ةباحصلا نم دحأب اذإو هثكمو ميا يبنلا هنع تكسف هال :لاق

 نيأ :لاقف ميم يبنلا هب قدصتيل ؛اعاص رشع ةسمخ عسي رمت نم ليبنزب شام يبنلا ىلإ
 .امثإلا نم تفرتقا ام ىلع ةرافك نوكيل ؛هب قدصتف رمتلا اذه ذخ :لاقف . انأ :لاقف ؟لئاسلا

 نمألا مي هللا لوسر دنع دجو نأ دعب - اًثوهبم اًقئاحخخ ءاج يذلا لجرلا نم ناك امف

 قدصتأأ :لاقف إب سانلاب سانلا محرأ دي ىلع ىلاعت هللا لضف يف عمط هنأ الإ -ةنينأمطلاو

 : . ؟هللا لوسر اي ينم رقفأ ىلع هب

 . هيلع قيضلا ةدش نم هاري امل ؛هنم رقفأ دحأ ةنيدملا يف سيل هنأ مسقأ مث

 ام هعم دّنمآ عجرف ةمالسلا سمتلي اًقئاخ ءاج فيك «هلاح نم مي يبنلا بجعت كلذ دنع

 . هيلع همالسو هللا تاولصف . هلهأ ىلع هقافنإب هل نذأ مث «هلهأ همعطي

 :ءاملعلا فالتخا د:

 نأ مدقتو «يسانلا يف اوفلتخاو . ادمعتم عماج ام ىلع ةرافكلا بوجو ءاملعلا ةماع ىري

 ؟بيترتلا وأ رييختلا ىلع ةرافكلا بوجو له :اوفلتخاو . ةرافك هيلع سيل هنأ حيحصلا

 (نيحيحصلا 7 يف امل ؛رييختلا ىلع اهنأ ىلإ امهنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو كلام بهذف

 وأ ةبقر قتعب رفكي نأ يع يبنلا هرمأف ناضمر يف رطفأ الجر نأ» : هن ةريره يبأ نع

 . هرييخت بجوأو (اًنيكسم نيتس ماعطإ وأ «نيعباتتم نيرهش مايص

 «يروثلاو «ءدمحأ بهذم نم روهشملاو «ةفينح يبأو يعفاشلاك ءاملعلا نم روهمجلا بهذو

 هنيبي المجم رييختلا ثيدح اولعجو «بابلا ثيدحب نيلدتسم «بيترتلا ىلع اهنأ ىلإ يعازوألاو

 .اعيمج امهب لمعلا لصحيل بيترتلا ثيدح

 .حيحص امهيلك نأ عم بيترتلا ثيدحب لمعلا نكمي مل ؛رييختلا ثيدحب ذخأ ولو

 وهو «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وه امك ءاهنع زجعلا عم ةرافكلا طقست له اوفلتخاو

 ام هنع ةرافك ناك ولو «هلهأ رمتلا معطي نأ لجرلل صخر مي يبنلا نأل ؛يعفاشلا يلوق دحأ

 ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيل هنأل ؛؟راسعإلاب طقست ال اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو . كل زاج

 )١( (موصلا نم الإ تيتأ لهو» :ظفل ثيدحلا تاياور ضعب ىف ءاج .



 ال :لاقو «ماعطإلا يهو ةرافكلا تاجرد لزنأ نع هلأس امل هنأل ؛اهطوقس مدع هرهاظ لب كلذ

 تارافكلا رئاس ىلع ةرافكلا هذهل اًسايقو ةيقاب اهنأ لصألاو ءاهنم هتمذ ئربي ملو تكس .دجأ

 .راسعإلاب طقست ال اهنأ نم نويدلاو

 زاج ريغ هنع رفك اذإ رفكملا نإ :ءاملعلا ضعب لاق دقف .هلهأ هماعطإ ىف هل صيخرتلا امأ

 لدا نط E لك

 :تيدحلا نم ةذوخأملا ماكحألا

 :هلوق ىلع هرقأ مثير يبنلا نأل ؛تاكلهملا شحاوفلا نم ناضمر راهن يف ءطولا نأ ١-

 . رمألا هيلع نوهل ؛كلذك نكي مل ولو «تكلهاا

 دجي مل نإف «ةبقر قتع :بيترتلا ىلع يهو «ةرافكلا هيلع بجي ادمع ئطاولا نأ -۲

 . اًئنيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف «نيعباتتم نيرهش مايصف

 يف سيلو .هرقفب هنع اهطقسي مل مرام يبنلا نأل ؛راسعإلا عم طقست ال ةرافكلا نأ -
 . طوقسلا ىلع لدي ام ثيدحلا

 . يبنجأ نم ولو ريغلا نع ريفكتلا زاوج --5
 . هريغ نم هجرخم تمادام هلهأ اهماعطإو اهنم لكألا هل نأ -5

 حيحصلاو «ةيفنحلا ذخأ اذهبو ءةنمؤملاو ةرفاكلا نيب ةبقرلا يف قرف ال هنأ ثيدحلا رهاظ - ٦

 اهيف يتلا صوصنلاب اديقم ثيدحلا نوكيو ءاهناميإ نم دب ال هنأ روهمجلا هيلع يذلا
 .ناميإلا اهيف ركذ هنإف «لتقلا ةرافك

 حارف الجو اًقئاخ لجرلا اذه هءاج دقف هيلع ةدافولا مركو تت يبنلا قلخ نسح -۷

 . هلهأ هنم معطي ام هعم احرف

 . رزعي ال هنإف ؛امدان اًبئات ءاج مث ءاهيف دح ال ةيصعم بكترا نم نأ -

 | "'!مالسإلا خيش مالك نم دئاوف ةصالخ

 يفاني ضيحلا مد نأ ةنسلاب تبثو ؛عامجلاو برشلاو لكألا عامجإلاو صنلاب رطفي :لاق

 نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو» : يي لاقو «مايصلا يضقت نكلو «ضئاحلا موصت الف «موصلا

 اًقالخ ملعأ الو :يباطخلا لاق اعلا فنألا نم ءاملا لوزن نأ ىلع لدف ؛(اًمئاص نوكت

 .ءاضقلا هيلعف ادماع ءاقتسا نم نأ يفو «هيلع ءاضق الف ءيقلا هعرذ نم نأ يف ملعلا لهأ نيب

 , TT) > 114 / ۲0) «ىواتفلا عومجملا 22
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 تبث دقو « رطفي هنإف لزنأف ىنمتسا نم امأو «قافتالاب رطفي مل مئانلاك «هرايتخا ريغب ملتحا نمو

 ةلزنمب نوكيو «كلذب هللا هذخاؤي مل اًيسان وأ اًنطخم (روظحم لعف نم نأ ةنسلاو باتكلا ةلالدب

 عماج وأ برش وأ لكأ اذإ مئاصلاف «هتدابع لطبت ال اذه لثمو «مثإ هيلع نوكي الف «هلعفي مل نم

 . فلخلاو فلسلا نم ةفئاط لوق وهو «هيلع ءاضق الف اًنطخم وأ اًيسان

 لهأ هيف عزانت امم اذهف «ةفئاحلاو ةمومأملا ةاوادمو «ليلحإلا يف رطقي امو ةنقحلاو لحكلا امأو

 نم ءيشب رطفي ال هنأ رهظألاو ؛عيمجلاب رطف نم مهنمو «كلذ نم ءيشب رطفي مل نم مهنمف :ملعلا
 رومألا هذه تناك ولف «ماعلاو صاخلا هتفرعم ىلإ جاتحي يذلا نيملسملا نيد نم مايصلا نإف «كلذ

 « هيب لوسرلا ىلع هنايب بجي ام اذه ناكل اهب موصلا دسفيو «مايصلا يف هلوسرو هللا اهمرح ام

 ملعلا لهأ نم دحأ لقني مل املف « هعرش رئاس اوغلب امك ةمألا هوغلبو ةباحصلا هملعل كلذ ركذ ولو

 ركذي مل هنأ ملع ًالسرم الو ءادنسم الو ءاًقيعض الو اًحيحص اًئيدح ال كلذ يف يا يبنلا نع

 نكي مل رطفت رومألا هذه نإ : اولاق نيذلاو «فيعض لحكلا يف يورملا ثيدحلاو «كلذ نم اًئيش

 وهو (اًمئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو» هب اوجتحا ام ىوقأو «سايقلا الإ ةجح مهعم

 ام كلذب هل لصحف «هفوج ىلإو هقلح ىلإ ءاملا لزني هيرخنمب ءاملا قشن نم نأ كلذو ؛فيعض سايق

 ملعل ؛ كلذب صنلا دري مل ولف «شطعلا لوزيو «ءاملا كلذ نم هندب يذغيو «همفب براشلل لصحي

 سيلو «يوقتلا ببس كلذ نأل ؛برشلاو لكألا نع يهن مئاصلاف .برشلا سنج نم اذه نأ لقعلاب

 . ةتبلا يذغت ال اهنإف ؟ةمومأملاو ةفئاجلا ةاوادمو «ةنقحلاو لحكلا كلذك

 ثيدحلا يف ىلاعت لاق دقو «برشلاو لكألا ىرجم ىرجف «نيتوهشلا ىدحإ هنإف عامجلا امأ

 ءاهيلع باثي ةدوصقم ةدابع هتوهش ناسنإلا كرتف يلجأ نم هماعطو هتوهش عدي :يسدقلا

 ماعطلا نم هيذغيو هيوقي ام ذخأ نع يهن دق مئاصلاف «غارفتسالا ىرجم يرجي ينملا لازنإو

 لعجي ندبلا فعضي هنوكو «ىذغتي اهب يتلا هتدام جرخيو هفعضي ام جارخإ نع ىهنيف «بارشلاو

 . لكألا داسفإ نم مظعأ موصلل هداسفإ

 يف متيم يبنلا نع ةدراولا ثيداحألاو ؟ ال وأ رطفت له ةماجحلا يف نوعزانتم ءاملعلاو

 نم دحاو ريغ هرك دقو «ظافحلا ةمئألا اهنيب دق ةريثك (موجحم او مجاحلا رطفأ» :هلوق

 سانلا صخأ ءالؤهو «ثيدحلا ءاهقف رثكأ بهذم رطفت اهنأب لوقلاو ؛مئاصلل ةماجحلا ةباحصلا

 مقر هجام نباو «(ةفحتلا عم ٤ / 4) يئاسنلاو «(۲۳۹۸) مقر دواد وبأو )٤ / 75 2 ١1١17( دمحأ هجرخأ )١(

 دادش ثيدح نم :قرط نم ١5( / ۲) يمرادلاو ء(۳۳٥۳) مقر نابح نباو )۱۹٦۳(« مقر ةميزخ نباو :((145)

 . حيحص ثيدح وهو «سوأ نبا



 يبنلا نأ نم حيحصلا يف تبث امب اوجتحا موجحملا راطفإ اوري مل نيذلاو مديني دمحم عابتاب

 وهو :هلوق يهو ةدايزلا هذه يف اونعط هريغو دمحأو ؛مرحم مئاص وهو مجتحا مي

 . رطفأ دقف مدلا جارخإ دارأ هجو يأب هنأبو «مرحم وهو مجتحا هنأ تباثلا : اولاقو (مئاص

 ىلع مقي مل نكلو «لاوزلا دعب هتيهارك يف ءاملعلا فلتخا نكل «عازن الب زئاج كاوسلاو

 ريغل هركي ماعطلا قوذو «كاوسلا صوصن مومع صصخي نأ حلصي يعرش ليلد ةيهاركلا كلت

 : هركي الف ةجاحلل امأو +: رطفي ال نكل ةجاح

 نفسا يف موصلا باب ١-

 نيادلا يف مكيلع لعج امو :ىلاعت هلوقل اًقيقحت ةحمسلا ةرسيملا ماكحألاب ةعيرشلا هذه تءاج

 ناك املف . 1180 :ةرقبلا | «رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري :هلوقو |۷۸ :جحلإ ( جرح نم
 « تافيفختلا كلت نمو . هيف ففخ «باذعلا نم ةعطق هنأو «ةبوعصو ةقشم هيف - ابلاغ - رفسلا

 . ناضمر راهن يف رطفلا يف ةصخرلا

 مقر يراخبلا] (رَفَسسلا يف مايصلا ربلا نم سيلا : لاب هلوقل ؛ةبحتسم ةصخر يهو
 نوكت نمت هريغو «ةقشم رفسلاب هلاني يذلا معت ةصخر يهو . 1 )١١٠١( مقر ملسمو «(1957)

 . بلاغلل مكحلا نأل ؛ةعتمو ةحار مهرافسأ

 ةمحرو فيفخت نم ةميركلا ةعيرشلا هذه هيعارت ام ىدم ملعن ةفيطللا ماكحألا هذه لثمبو

 نوعيطتسي ام ردقب سانلا ةبلاطمو «فورظلاو تاقوألل ةمءالمو

 ا اع دمحمبو ءاتید مالسإلابو ابر هللاب انيضر

 س ةئام ا دعب نونامثلاو يداح ا ثيدح لا س

 يف موصأأ : هاب ينلل لاق ؛يملسألا ورمَع نب ةَرَمَح نأ : اإ ةشئاع نع 11
 )۱۹٤۳( مقر يراخبلا] . (رطفأف تنش نإو مصَق تنش ن١ ١ :ناق + (مايصلا ريثك ناكو) ؟رّمسلا

 . 1(١١؟1١) مقر ملسمو «هل ظفللاو

 :ىلامجإلا ىنعملا +

 اًقافشإو مهب ةمحر الإ رفسلا يف رطفلا يف صخر ام ميحرلا عراشلا نأ شفت ةباحصلا ملع
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 مايصلا ريثك «ريخلل ا os دلج م یا رخ ناك مهيلع

 مايصلا نيب مدي يبنلا هريخف ذ . «؟رفسلا يف موصيأل : مدي هللا لوسر لأسف . هنا

 . (رطفأف تئش نإو ءمصف تئش نإ» :لاقف «رطفلاو

 :تيدحلا نم ذخؤيام د:

 . ةقشملا ةنظم هنأل ؛رفسلا يف رطفلا يف ةصخرلا - ١

 «ناضمر موص كلذب دارملاو ,مايصلا ىلع ةوق هدنع نمل .رطفلاو مايصلا نيب رييختلا - ؟

 نإ هللا لوسر ايا :لاق ورمع نب ةزمح نأ "مکاح لاو ١)دواد وبأ هجرخأ ام هحضويو

 انأو -ناضمر ينعي- رهشلا اذه ينفداص ابرو «هيركأو رفاسأ «هجلاعأ رهظ بحاص

 :لاقف «يلع اًئيد نوكيف ؛ هرخؤأ نأ نم ىلع ل يا

 . «ةزمح اي تئش كلذ يأ»

20 

 س ةئاملا e ثيدح ا اه
 همس و هس سال سو

 ىَلَع مئاّصلا بعَي هي مَ مو هللا لوس عم انك : لاق كلف كلام نب سن نع

 . 1 e E مئاصلا ىلع رطل الو « رطل

 :ىلامجإلا ىنعملا

 يبنلاو .مهضعب موصيو «مهضعب رطفيف ؛ مي يبنلا عم نورفاسي غبن ةباحصلا ناك

 اهكرت يف سيل ةصخرلاو «ةصخر رطفلاو ,لصألا وه مايصلا نأل ؛كلذ ىلع مهرقي ميلي
 . رطفلا وأ مايصلا يف ضعب ىلع مهضعب بيعي ال هنإف اذلو ؛ راكنإ

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - رفسلا يف رطفلا زاوج .

 نيرمألا ةحابإ ىلع لدي ام ءرفسلا يف رطفلاو مايصلا ىلع هباحصأ سيا يبنلا رارقإ -

PE 

 . (515015) مقر (ننسلا» ىف ()

 يراخبلا| هيلع قفتملا يف هلصأو « حيحص ثيدح وهو يملسألا ورمع نب ةزمح ثيدح نم )٤۳۳١( « كردتسملالا يف (۲)

 (... لأس ورمع نب ةزمح نأ ةشئاع نعا [ )١١7١( مقر ملسمو )۱۹٤۳( مقر



 2 ا أ OOOO EE E هن 25 2 < ماجعألا ةطمغ 2رن

 س ةئام ا دعب نونامثلاو ثلاثلا ثيدح ا ©

 رح يف ناضَمَر رهش يف ميا هللا لوسر عم اتجرخ لاق اخ ءادردلا يبأ نع 1۳
 هللا لوُسَر الإ مئاص ايف امو حلا ةدش نم هسأر ىَلَع هدي عضيل اًندَحَأ ناك نإ یتح بيدش

 .1171(1) مقر ملسمو «(1444) مقر يراخبلاإ . ةحاور نب هللا دبعو ٠ ديم

 :ىلامجإلا عملا +:

 مصي مل رحلا ةدش نمف ءرحلا ةديدش مايأ يف ناضمر يف هباحصأب ميا يبنلا جرخ

 ىش يراصنألا ةحاور نب هللا دبعو يع يبنلا الإ مهنم

 ةقشملا عم كلذ ناك نإو فسلا يف مايصلا زاوج ىلع لدي امم ءاماصو ةدشلا الّمحت امهف

 . ةكلهتلا دح ىلإ لصت ال يتلا
 ها ل ا ثيدحلا س

 الجرو اماحز ىأرق رم يف ر هللا لوسر ناک لاق نخ لرد هللا دبع نب رباج نع 11841

 . ارسلا يف ماّيصلا ربلا نم سلا :لاق مئاص :ولاق «؟اذه ام» :لاَقَف هيلع َلَلَظ دق

 هللا ةصخرب مكيلع» :ملسمل ظفل يفو . د اللا

 ١١١5(]. / ...0) مقر ملسم ملسإ . ؟مكَل صخر يتلا

 هيلع للظ دق ًالجرو نيمحازتم سانلا ىأرف هرافسأ دحأ ىف میا هللا لوسر ناك

 ا اهنطلا هي ةئبو فاضل :اولاقف هرمأ نع مهلأسف

 نكلو ءربلا نم سيل رفسلا يف مايصلا نإ : هانعم ام - مع ميركلا ميحرلا لاقف
 . مكسفنأ بيذعت هتدابعب مكنم دري مل وهف . (مكل صخر يتلا هللا ةصخرب مكيلع»

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١¬ رطفلاب ةصخرلاب ذخألا زاوجو ءرفسلا يف مايصلا زاوج .

 . بجاولا طقسيو ئزجي امنإو لرب سيل رفسلا يف مايصلا نأ -؟

 . هدابع ىلع اهب ففخ يتلا «ىلاعت هللا صخر نايتإ لضفألا نأ -۳

 : ءاملعلا فالتخا د

 : رفسلا يف ناضمر موص يف ءاملعلا فلتخا
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 وهو «هنع ئزجي ال رفاسملا مايص نأ ىلإ اوبهذو :يعخنلاو « يرهزلاك .فلسلا ضعب ددشف

 بهذو . ةيرهاظلا بهذم وهو يي رمع نباو «ةريره يبأو «فوع نب نمحرلا دبع نع يورم

 :ىلاعت هلوقب نولوألا حجو ؛رطفلاو مايصلا زاوج ىلإ «ةعبرألا ةمئألا مهنمو ءءاملعلا ريهامج

 . :Mo :رقبلإ < رخأ ماَيأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا مكنم دهش نمو

 يف « رفاسملاو ضيرملا ىلع ضرفو .هدهش نم ىلع الإ موصلا ضرفي مل هللا نأ : ههجوو

 . رخأ مايأ

 ماصف «ناضمر يف حتفلا ماع جرخ شياب يبنلا نأ : تلات رباج نع "ملسم هاور امو

 مث « هيلإ سانلا رظن ىتح هعفرف ءام نم حدقب اعد مث «سانلا ماصف «ميمغلا عارك غلب ىتح

 (ةاصعلا كئلوأ «ةاصعلا كئلوأ» :لاقف «ماص دق سانلا ضعب نإ :كلذ دعب هل ليقف برش

 . همايصل «ةاصعلا كئلوأ» :هلوق خسنف

 . (رّمسلا ىف مايصلا ربلا نم سيلا و رباح نع راغ راو

 . بابلا ثيداحأ اهنم «ةيوق ججحب روهمجلا جتح

 . «رطْفأف تْئش تّفش نو «مصَق تئش نإ١ :يملسألا "”ةزمح ثيدح :لوألا

 طفلا ىَلَع مئاّصلا بع ملف اب هللا لوسر عم رفاسن اتك» : هان سنأ ثيدح :يناثلا

 . «يئاصلا ىَلَع ٌرطْقَمْلا الو

 .ةحاور نب هللا دبعو «هللا لوسر مايص هيف « هتان ءادردلا يبأ ثيدح :ثلاثلاو

 :يتأي امب نيلوألا ةلدأ نع اوباجأو

 اهانعم نأ متحتيف اهانعمب قلخلا ملعأ وهو ءاهلوزن دعب ماص هيلع تزن يذلاف :ةيآلا امأ

 متركذ ام ريغ

 (رطفاف) هريدقت اردقم اهيق نأ اوركذ ءاملعلا رثكأو

 كَ وه رطفاف ؛مايصلا مهيلع قش سانأل نيع ةعقاو يهف «ةاصعلا كئلوأ» : لوق امأ

 . غتر هب مهئادتقا مدعل «ةاصعلا كتئلوأ» :لاقف اولعفي ملف «هب اودتقيل

 رنا دو فا هانعمف «رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» : ثيدح امأو

 ٠ هيف سفانتيو هيلإ قباستي يذلا

 )١( مقر هحيحص يف )٩۰ ٩۱ ۰ / ١١١5( مدقت (۳) . اًقتآ مدقت (۲) . حيحص ثيدح وهو .

 )٤( مقر يراخبلا هجرخأ )١950(: مقر ملسمو )۱۱۱۸( .



 os )4( تعدم همم هممدعمم راققألا ةدمغ جرش
 هللاو «داهجلا ىلع دعاسي رطفلا ناك وأ ؛ةقشم كانه ناك اذإ «هنم لضفأ رطفلا نوكي دقف

 ٠ هيصاعم ىتؤت نأ هرکی امك «هصخر ىتؤت نأ بحي

 ؟رطفلا مأ مايصلا لضفأ امهيأ : اوفلتخا رفسلا يف مايصلا زاوج نوري نيذلا روهمجلاو
 هقحلي ال نمل لضفأ موصلا نأ ىلإ يعفاشلاو «كلامو «ةفينح وبأ «ةثالثلا ةمئألا بهذف

 لوقيو ؛ةقشم مئاصلا قحلي مل ولو لضفأ ناضمر يف رطفلا نأ ىلإ دمحأ مامإلا بهذو . ةقشم

 .قاحسإو «يعازوألاو «بيسملا نب ديعس ءاضيأ رطفلا بابحتساب

 :ثيداحأب ةثالثلا ةمئألا لدتسا

 ةلومح هل تناك نما :لاق يع يبنلا نع «قبحملا نب ةملس نع دواد وبأ هاور ام اهنم

 0 (هکر دآ ثيح ناضمر مصيلف «عبش ىلإ يوأي

 ٠ اهبحاص اهب رفاسي يتلا لامحألا :مضلاب “ةلومحلاو

 يراخبلا هيلع قفتم (رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» :ثيدح اهنمف : ةلبانحلا ةلدأ امأ

 . ")هصخر ىتؤت نأ بحي هللا نإ» :ثيدحو )١١١6(! ٠ مقر ملسمو )۱۹٤٩(« مقر

 :ةدئاف ×

 ٠ هلديدحت يف ءاملعلا فلتخا دقف ةالصلا رصقو رطفلا هيف حابي يذلا رفسلا رادقم امأ

 ٠ عراشلا نع ءيش هيف دري مل هنأل ؟اهورکذ يتلا تاديدحتلا هذهب ديقي ال هنأ حيحصلاو

 ٠ هقلطأ امك هقلطنف “رفسلا قلطأ عورشملاف

 “راذعألا لهأ ةالص' يف اذه نم طسبأب مدقتو «ةيرفسلا صخرلا هيف حيبأ ءاًرفس دع امف

88 
 س ةئالا دعب نونامثلاو سماخلا ا ثيدح ا س

 نمو مئاصلا اّنمَف رف يف هلم هللا لور عم انك : :لاَق قف كلام نب ستا نع 1۸

 هديب سمشلا يقتي نم اتمو ءانسكلا بحال اترتا راح مؤي يف الزلم تلر : :لاق ٠ رطفملا

 . بارلا اوقسو ةينبألا اوبر «نورطمملا ماقو ا :لاق

 ملسمو 75890(«2) مقر يراخبلا] ارجألاب مويلا نورما بهَذ» : ميم هللا لوسر لام

 )1١119(1. مقر

 )١( مقر "ننسلا يف ) )۲٤۲۱۰فيعض ثيدح وهو ٠

 )۲( دمحأ هجرخأ )٠١8 / ۲(« مقر 509 / ) ةعزخ نباو ۲۰۲۷( ٠
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 :ىلامجإلا ىنعملا #

 يبنلاو ءمئاص مهضعبو «رطفم مهضعبف «هرافسأ دحأ يف مي يبنلا عم ةباحصلا ناك

 . ةرجاهلا رحو رفسلا ءانع نم اوحيرتسيل راح موي يف اولزنف . هلاح ىلع مهنم ًالك رقي ميا
 نأ وأ «هسأر ىلع هدي عضي نأ الإ «سمشلا نع هلظي ام مهرثكأ دجي ال نيفشقتم مكيف اوناكو

 نم نومئاصلا طقس «ةرجاهلا هذه يف اولزن املف « هب لظتسيف ةرجش وأ دوع قوف هءاسك عضي

 اوقسو «ةيبخألاو مايخلا بصنب ةينبألا اوبرضف «نورطفملا ماقو «لمعلا اوعيطتسي ملف أمظلاو رحلا

 . نيمئاصلا مهناوخإ اومدخو «لبإلا

 :لاقو مهلضف نيبو مهعجش ؛شيجلا ةمدخ نم هب اوماق امو مهلعف ميا يبنلا ىأر املف

 . (رجألاب مويلا نورطفملا بهذ»

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 . هيلع وه ام ىلع ًالك رقأ هلي اع يبنلا نأل ؛رفسلا يف مايصلاو راطفإلا زاوج - ١

 ا ل a E ل ةباحصلا هيلع ناك ام -۲

 . ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا يف باعصلا باكترا

 ذه ةوفص اهيف انقبس يتلا ةلوجرلا نمو نيدلا نم اهنأو «لهألاو ناوخإلا ةمدخ لضف -۳

 . نيربكتملا نيعفرتملا نم ريثك لعفل اًقالخ «ةمألا

 ءادعألا ىلع :ىوقتلا نم ةحلصم كلذب نرتقا اذإ اميس ال «لضفأ رفسلا ىف رطفلا نأ - ٤

 اهنإف مويلا كلذ لثم يف راطفإلا ةدئاف امأ ءاهبحاص مزلت موصلا ةدئاف نإف «هوحنو

 . ىلوأ راطفإلا ناك انه نمو ؛هريغ ىلإ رطفملا ىدعتت

 ءرجألا نم اريبك اًبيصن لماعلل لعج دقف «لسكلا كرتو لمعلا ىلع مالسإلا ثح -ه

 لمعلا نع اًقئاع اتيد هنوري نيذلا نيقعانلا نم هذه نيأو « ةدابعلل عطقنملا ىلع هلضفو

 . نوفرعي ال امب نوفرهي مهنإف ؛هللا مهحبق !؟يقرلاو مدقتلاو

 م هلال EL سداسلا ثيدح ا س

 يضف نأ عيطتسأ امف َناَضَمَر يف موصلا يلع نوكي ناک :تَلاَق عض ةشئاع نع

 ONE} مقر ملسمو )۱۹٩۰(« مقر ير داف ألا

 و هللا لوسر ناكل كلذو» :هحيحص يف ملسم داز )١(



 اهل مايع يبنلا ةبحملو « ناضمر نم ًءاضق موصلا اهيلع نوكي هنأ ‹ عضم ةشئاع ركذت

 هيف مايصلا رثكي ناك ميا هنأل ؛نابعش ىلإ اهمايص رخؤت «هترشاعمو هتاعارم يف اهبدأ نسحو

 . هيلع اهرقيو كلذ ملعيف

 ١- رذعلا عم نابعش ىلإ ناضمر ءاضق ريخأت زاوج .

 كلذ يف اهرذع تنيب دق اهن ةشئاعف ءرذعلا ريغ عم ليجعتلا لضفألا نإ -؟ .

  ۳عم ةرافكلا بوجو يف ءاملعلا فلتخاو «يلاتلا ناضمر ىلإ ءاضقلا ريخأت زوجي ال هنأ

 رذع ريغل رخأ اذإ ةرافكلا هيلع نأ ةلبانحلا بهذمو ءرخآلا ناضمر لوخد ىلإ ريخأتلا .

 ٤- اهب ةودقلا انءاسن هللا قزر « ةن ةشئاع ةرشع نسح .

 ةئام ا دعب نونامثلاو عباسلا ثيدحلا وع 0

 ٠ ! 180هلع ماص ماي هْيَلَعَو تام نم :لاق مرم هللا وسر نأ : هلت ةشئاع نع
 مقر ملسمو «(۱۹۵۲) مقر يراخبلا) هيلو )۱۱٤۷(( . 0

eg e A Oa 
 :ىلامجإلا ىنحملا د:

 مأ ؛مايصلاو ةاكزلاك ىلاعت هلل تناكأ ءاوس اهؤاضق بجي تاومألا ىلع يتلا نويدلا

 هيلعو تام نم : یا لاق اذلو ؛مهتثرو كلذ ىلوتي نم ىلوأو « ةيلاملا نويدلاك نييمدآلل

 هیلو هنع ماص .مايص .
 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١- عرشلا لصأب اًبجاو مأ ءارذن ناكأ ءاوس تيملا نع مايصلا ءاضق بوجو ثيدحلا رهاظ

 باب نم وه هب موصلا ريغ قاحلإ نأ ديعلا قيقد نبا ركذو «دواد يبأ دييقتل اًنالخ

 هيلع صن ثيدحلا اذه يف سيلو سايقلا .

 ١- نمف «هتافلخمب عفتنا يذلا ثراولا :هب دارملاو « - ل وهو - مايصلا ىلوتي يذلا نأ

 هنع هللا نويد ءاضق هبجاوب مايقلا ىضتقم .

 )١( يراخبلا هجرخأ دقف ءديعلا قيقد نبا لاق امك سيلو «هيلع ناخيشلا قفتا امم ثيدحلا اذه سيل :ديعلا قيقد نبا لاق

 ؟ىقتنملا' يف دجملاو 'نيحيحصلا نيب عمجلا» يف قحلا دبع هيلع هبن امك اًعيمج ملسمو .
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 :ءاملعلا فالتخا ++

 : لاوقأ ةثالث ىلع ؟هنع يضقي له موص هيلعو تام نميف ءاملعلا فلتخا

 «ةفينح يبأ بهذم اذهو عرشلا لصأب بجاولا يف الو رذنلا يف ال لاحب يضقي ال :اهدحأ

 . ديدجلا يف يعفاشلاو « كلامو

 . عرشلا لصأب بجاولا نود رذنلا هنع ماصي :يناثلا

 . ميقلا نبا هرصنو «قاحسإو «ثيللاو «ديبع يبأو كمحأ مامإلا بهذم اذهو

 . عرشلا لصأب بجاولاو «رذنلا تيملا نع ماصي هنأ :ثلاثلا

 نم ةعامجو «هفلاخ نم لوق درو «' مزح نبا هرصنو «ثيدحلا باحصأو روث يبأ وهو

 . ثيدحلا ةحص ىلع هب لوقلا قلعو «ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو «ةيعفاشلا يثدحم

 نإ اهفلاخي مل ؛اهرهاظتو ثيداحألا قرط عيمج ىلع يعفاشلا فقو ولو :"يقهيبلا لاق

 مالسإلا خيش رايتخا هنإ :لاقو .(يدعسلا نمحرلا دبع» :انخيش لوقلا اذه راتخاو . هللا ءاش

 تبجو وأ هسفن ىلع اهبجوأ « نييمدآلل وأ « هلل تيملا ىلع يتلا نويدلا عيمج يف (ةيميت نبا»

 . عرشلا لصأب
 : ةلدأب - اًقلطم - نوعناملا لدتسا

 . 184 :مجنلا) «ئعس ام الإ ناسنالل سيل نأوإ :ىلاعت هلوق :اهنم
 .(دحأ نع دحأ مصي الو نا ع كجا لاا غي سابع نبا نع يور امو

 .تيملا نع مايصلا يثيدحل نايوار امهو «سابع نبا نع يور ام وحن ("”ةشئاع نع يورو

 . ثيدحلا ىنعمب ملعأ امهنأل ؛امهتياور ال امهيأر عبتاف ءامهافلاخو

 «عرشلا لصأب بجاولا يف ماع هنإف «بابلا ثيدحب - اًقلطم - ءاضقلل نوزوجملا لدتساو

 ياع يبنلا ىلإ لجر ءاج :وهو ثيدحلا اذه دعب ىتآلا سابع نبا ثيدحبو «رذنلاب بجاولاو

 ناك ول» : مدي لاقف «؟اهنع هيضقأفأ «رهش مايص اهيلعو تتام يمأ نإ « هللا لوسر اي :لاقف

 لاق . '؟7(ىضْقي نأ قحأ هللا نيدف» : مليم لاق . معن :لاق ؟اهنع هيضاق تنكأ نيد كمأ ىلع
 «سابع نبا ثيدح يف ديقملا ىلع ةشئاع ثيدح يف مومعلا اولمح هعم نمو دمحأ نإ :؟*”رجح نبا

 تعقو نم اهنع لأسي ةلصفنم ةروص سابع نبا ثيدحف ءامهنيب عمجي ىتح ضراعت امهنيب سيلو

 .ةماع ةدعاق ريرقت وهف ةشئاع ثيدح امأو «هل

 . (101/ / )٤ «نتسلا» يف (۲) 0006/90 «ىلحلا» يف (1)

 . )4۳/0 «حتفلا» يف )٥( . (۱۸۸) مقر ثيدحلا رظنا (55)



 نأ نوريف «عرشلا لصأب بجاولا نود رذنلا يف ءاضقلا نوري نيذلا مهو «نولصفملا امأ

 يف ةروكذملا سابع نبا نع ةيناثلا ةياورلاب ناديقم دعب يذلا سابع نبا ثيدحو بابلا ثيدح

 . بابلا اذه

 (ننسلا بيذهت) و ۳۹٠(: / 5)(نيعقوملا مالعألا هيباتك يف لوقلا اذه (ميقلا نبا» رصنو

 . ةباحصلا مالك لدي هيلعو «لاوقألا لدعأ هنإ :لاقو

 (هنع معطيو دحأ نع دحأ موصي ال» :هيف لاق يذلا لذ سابع نبا ثيدح ليلعتو :لاقو

 . يلصألا ضرفلا يف هدارم

 هنأ :موص اهيلعو تتام يتلا يف اهئاتفإ يف ةشئاع نع يور امو «هنع ماصيف رذنلا امأو

 . رذنلا يف ال ضرفلا يف وه امنإ ءاهنع معطي

 سيل رذنلا نأل ؛سايقلاو ليلدلا ىضتقم وهو «بابلا اذه ىف تاياورلا قافتا رهظي اذهبو

 ههبش اذهلو . هنادتسا يذلا نيدلا ةلزنمب راصف اه ل هبجوأ امنإو «عرشلا لصأب اًبجاو

 1 . سابع نبا ثيدح يف نيدلاب مي يبنلا
 هب همزلأ عراشلا نأ ال .هتمذ هب لغش ال فلكملا ا رذنلا نأ قرفلا رسو :اًضيأ لاق مث

 هيلع رودقملا عست ةمذلاو «ىبأ مأ ءاش «هيلع هل ا عراشلا هلعج امم امكح فخأ وهف ءادتبا

 . هنم اصخلم ها . ندبلا ةقاط ردق ىلع اهنإف عرشلا تابجاو فالخب . هنع زوجعملاو

 , زرا دقق ةيرعاظلا ادع ا ءانلقلا رهان دنع تاقيشالا تان نم هنع لو هاف

 . هأزجأ ثراولا

90 1 0 e 
 راے ه ت

 . ؟اهنع هيضقأفأ :رهش موص اهيلعو تنام يم نإ

 : مڭ لاق : :معن :لاق . (؟اًهْنَع هيضاق تنكأ نيد كَمَأ ىلع ناك ول» : : بم لاق
 عاد ع

 . !(1154) مقر ا ء(۳١۱۹) مقر يراخبلا] . «ىضقب نأ خا هللا َنْيَدَق»

 )١( مزح نبال «ىلحملا» : رظنا )7 / ۷۷١( ,



 , 1 Iم 1
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 يم ر هع م هللا

 موص اهيلعو َتَناَم يما نإ لا لوسر اي :تلاَقق e يبنلا ىلإ 0 تءاج :ةياور يفو

 كلذ يدوب ناكأ م نيد كمآ ىلع ناك ول تيأرفأ» :لاق ؟ يع موصأفأ رد

 A مر لسا كمآ نع يموصقاا : مَ لاق . معن :تلاق . (؟اًهْنع

 . ةلحاو ةعقاو ال ناتعقاو امهنأ قايسلا نم رهاظلاو «ناتياور ثيدحلا اذه يف عقو

 لهف «رهش قوص اهيلعو تتام همأ نأ هربحخأف ا يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ :ىلوألاف

 ؟ اهنع هيضقي
 لهف زل موص اهيلعو تتام اهمأ نأ هتربخأف ا هيلإ تءاج ةأرما نأ :ةيناثلا ةياورلاو

 ىنعملا امهل برقي ًالثم امهل برض مث «موصلا نم امهيدلاو ىلع ام ءاضقب اًعيمج امهاتفأف

 .معن :الاقف ؟امهنع هنايضقي لهف «يمدآل نيد امهيدلاو ىلع ناك ول هنأ : وهو ٠ حيضوتلا يف ديزيو

 . ءاضقلاب قحأ هللا نيدف يضقي يمدآلا نيد ناك اذإف ءامهيوبأ ىلع هلل نيد موصلا اذه نأ امهربخأف

 :تددحلا نم دخوب ام د:

 ايضا نجار وک اوس «تيملا نع ىضقي مايصلا نأ ديفت ىلوألا ةياورلا مومع ١-

 . تيملا نع روذنملا مايصلا ءاضق ىلع لدت ةيناثلا ةياورلا -

 ىلوألا ديقت الو ءاهلولدم ىلع امهنم لك ىقبتف ؟ةأرماو لجرل ناتعقاو امهنأ رهاظلا -“

 . اهمومع ىلع ىقبت لب ؛«ةيناثلاب

 ءرذنب ةبجاولاو «قلخلل يتلاو «هلل يتلا نويدلا لمشي ثيدحلا يف يذلا ليلعتلا مومع -5

 انخيش هاكح ام اذهو «تيملا نع ىضقت اهلك اهنأب ؛عرشلا لصأب ةبجاولاو

 . ىلاعت هللا امهمحر “ةيميت نبا نيدلا يقت نع «يدعس لآ نمحرلادبع)

 امهل برض دقو « لالدتسالا يف روهمجلا لوصأ دحأ وه يذلا «سايقلا تابثإ هيف ٥“

 نإف ءامهناهذأ نم هب هبرقيلو غلبأ مهفلا نوكيل ؛امهل دوهعم وه امب لثملا مسيء يبنلا
 .همهفو هكاردإ لهسي «بيرقلاب ديعبلا هيبشت

 اذإ ةيلاملا هللا قوقحو ةاكزلا ميدقت ىلع ليلد هيف «ءاضقلاب قحأ هللا نيدف» :هلوق -5

 ٠ قوقحلا نيب ةاواسملاب لاق مهضعبو «ىفوتملا ةكرت ىف نييمدآلا قوقحو هقوقح تمحازت



ce (re) scscesssssssssss= pg ةدمغ جرت 
Ed ا ثيدحلا س 

 سا ١ :لاق متي هللا لوسر نأ : هاي ف يدعاسلا دعس نب لهم نع
 | روحسلا ار )1٠١94([ مقر ملسمو )١19417(« مقر يراخبلاإ «رطفلا اوُلَجَع ام يحب

 SES SWS / ه) دنسملا يف

 :ىلامجإلا ىضعملا

 لاثتما يف «ةعاطلاو ماظنلا نيبتيل ؛هريغ نع اهتقوو ةدابعلا زييمت ىلع ثحي ميكحلا عراشلا

 «مئاصلا راطفإ تقو وه سمشلا بورغ لعج امل هنإف اذلو ؛ اهدودح دنع اهب فوقولاو «هرماوأ

 طفلا اراجع اف نير نول ال ىمانلا نأ ريخأو هكعولا كلذ لوا دنع فلا ةرداس ىلع هنع

 . ةنسلا ىلع نوظفاحي كلذب مهنأل

 مهيلع دوعت يتلا ةنسلا اوكرت مهنأل ؛مهنع ريخلا لاوز ىلع ليلد وهف رطفلا اورخأ اذإف

 «بارشلاو ماعطلاب اهتيوقتو مهماسجأ ظفح وه يذلا «يويندلاو «ةعباتملا وهو ينيدلا عفنلاب

 . امهيلإ مهسفنأ قوتت نيذللا

 :تيدحلا نم دخوب ام

 .ةقث ربخ وأ ةيؤرب سمشلا بورغ ققحت اذإ رطفلا ليجعت بابحتسا - ١

 . هلجأ نمع ريخلا لاوزو «هلجع نم دنع ريخلا ءاقب ىلع ليلد رطفلا ليجعت نإ -"
 . سوفنلا تابوبحم نم هنأ عم «ةنسلا عابتا وه «ثيدحلا يف هيلإ راشملا ريخلا -۴

 مه نيذلا ةعيشلا هب لمع راطفإلا ريخأت نإف . ميم يبنلا تازجعم نم ثيدحلا ٤-

 دنع الإ نورطفي ال نيذلا دوهيلا الإ كلذ يف ةودق مهل سيلو «ةلاضلا قرفلا ىدحإ

 . موجنلا روهظ

008 
 ةئالا دعب نوعسعلا ثيدح ا ه

 ءانهه نم ليلا لق اذإ» : ملا هللا لوسر لاق :لاق هل باطحلا نب رمع نع 1190|
 )١1١١١(1. مقر ملسمو )۱۹١٤(« مقر يراخبلا] | امل رفا ذك نيم رنا أن

 :ىلامجإلا حملا د:

 يبنلا دافأ دقف اذلو ؛ سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم «يعرشلا مايصلا تقو نأ مدقت



 ماعلا ريسيت تو ص و وص صو صو وصوص ممل 0

 - سمشلا بورغب - برغملا لبق نم راهنلا ربدأو «قرشملا لبق نم ليللا لبقأ اذإ هنأ هتمأ يي
 رمأل ًالاثتما ؟كلذب باعي لب “هنع هريخأت هل يغبني ال يذلا راطفإلا تقو يف مئاصلا لخد دقف

 ةايحلا عتم نم اهقح سفنلا ءاطعإو «هريغ نع ةدابعلا تقول ارييمتو «ةعاطلل اًميقحتو “عراشلا

 ٠ ةحابملا

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١- سمشلا بورغ ققحت اذإ رطفلا ليجعت بابحتسا ٠

 نم ةملظلا درجم نإف ٠ راطفإلل راهنلا رابدإ هنراقي يذلا ليللا لابقإ دوجو نم دب ال هنأ ۲

 نراقم « ةقيقح ليللا لابقإ نإف «ليللا لابقإ هانعم سيل سمشلا دوجو عم قرشملا لبق

 ٠ نامزالتم امهف “راهنلا رابدإل

 : نيينعم لمتحي «مئاصلا رطفأ دقف» دل حرت

 رطفلا ليجعت ىلع ثحلا نوكيو « ارطفم لوانتي مل ولو «راطفإلا لوخدب اًمكح رطفأ هنأ امإ -أ

 ٠ يعرشلا ىنعملا قفاويل اسح راطفإلا لعف ىلع ثحلا هانعم ثيداحألا ضعب يف

 نمل مهتأو «( دجن/ لخد نمل «دجنأ :لوقت امك راطفإلا تقو ىف لخد نوكي نأ امإو -ب

 ةياور هديؤيو “ ىلوأ اذهو هباب ىلع رطفلا ليجعت ىلع ,dU “ةماهت" لخد
 رافال لح دقفا يراخبلا

 رطفأ «مئاصلا رطفأ دقف» ىنعم :انلق نإف «لاصولا مكح نيينعملا نيذه ىلع ينبني - 4
 *رطفلا تقو يف لخد دقف هانعم : انلق نإو « نكمي ال هنأل ؛ لطاب لاصولاف “ اًمكح

 ٠ لاصولا نع يهنلاب هنارتقا عم هركيف

0908 
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 هريغو مايصلا لضفأ باب - ۲

 ةئالا ا دعب نوعستلاو يداح ا ثيدح ا س

 :اولاق «لاصولا نع اخ هللا لوُسَر ىّ : :لاق هك رمع نب هللا دبع نع 1۹
 مقر يراخبلا| «ىقسأو معطَأ ينإ هک تنل یا :لاق . َكّنِإ هللا لوسراب

 . [(۱۱۰۲) مقر ملسمو «(1955)

GTيردخلا ديعس يبا نع ادا  

 “)۱۹٩۷(« (1457) مقر يراخبلا] | ©3)رحسلا ا لصاويلق لصاوي نأ دارأ ہکیاف» : تی

e 
 :ىلامجإلا ىنعملا +

 A SS مف مالا ةةيرقلا

 ال هللاو ءاهل اًقاهرإو سفنلل اًبيذعت كلذ يف نأل ؟قمعتلاو وعلا هركي ميكحلا اهعرشمو

 لدعلا هيفو «للملاو مأسلا نم ملسأو لمعلل لمعلل ىقبأ ليهستلاو ريسيتلا نألو ٠ اهعسو الإ اًسفن فلكي

 نم اهتجاح سفنلا ءاطعإو «ةدابعلا نم هبلط ام هللا ءاطعإ وهو ؛ضرألا يف هللا هعضو يذلا

 يف “دمع راهنلاب رطفي ام كرت وهو «مايصلا يف لاصولا نع ا يبنلا ىهن اذهل ٠ اهتاموقم

 راسلا يلا
 ٠ مايصلا لصاوي - هريغ هطعي مل ام ىلاعت هللا هاطعأ امل - می ناكو

 . مهيلع هتزيمب مهملعي نأ لبق كلذو «ةودق كيف انلو «لصاوت كنإ : ةباحصلا لاقف

 ىلإ لصاويلف هيف ةبغرو “هيلع ةوق هسفن نم دجو نمف «لاصولا يف نيبغار متمد امو ٠ لاصولا

 مايصلا مكح نمو «ةدحاو ةبجو مايصلا ىلايل ىف هماعط نوكيف «هئاشعل ريخأت هنأل ؟رحسلا

 ٠ ماعطلا نم ففختلا

 :ءاملعلا فالتخا +

 :نيلوق ىلع نيروكذملا بارشلاو ماعطلا يف اوفلتخا

 فا اك نج بارو ماع هنا د ایا

 دجملا و ؟قحلا دبع" هيلع هبن امك ملسم ىلإ هبسن ثيح فنصملا مهوو “؛يراخبلا دارفأ نم ديعس ىبأ ثيدح )١(

 : نيحيحصلا يف و ةشئاعو “ةريره يبأو «رمع نبا نم لك ثيداحأو ( ظفاحلا)و



 مالالا ةا ى د نع ند بو مح عد 365

 ةليلحجلا يناعملا هذه دراوت نإف «فراعملاو ةاجانملا ذيذل نم هبلق ىلع ضيفي ام هنأ :يناثلاو

 . امهنع ىنغتسيف بارشلاو ماعطلا نع هلغشي «بلقلا ىلع

 هيف للا طر یکی تالا لقي ولو صار نكي ملا اخ اط ناک ولو
 . (یدهلا» يف  ميقلا نبا

 بهذف . ةردقلا عم زئاجو «هوركمو «مرحم :لاوقأ ةثالث ىلع لاصولا مكح يف اوفلتخاو

 ميهاربإو «ميعن يبأ نب نمحرلا دبعك فلسلا ضعبو «ريبزلا نب هللا دبع :ةردقلا عم هزاوج ىلإ

 . ءازوجلا يبأو «يميتلا ديز نبا

 . يعفاشلاو «كلامو «ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا هميرحت ىلإ بهذو

 ةعامجو «ةميزخ نباو «رذنملا نباو «قاحسإو .دمحأ مامإلا :كلذ يف ليصفتلا ىلإ بهذو

 هوركمو «راطفإلا ليجعتل اًقيقحت هكرت ىلوألا نأ عم ءرحسلا ىلإ زئاج مهدنع وهف «ةيكلاملا نم

 . ةليلو موي نم رثكأب

 ءاّمارح ناك ولو «هيلع مهل ريرقت وهف ءنيموي هباحصأب لصاو مسي هنأب نوزيجملا لدتسا

 مهيهنف . مهب ةمحر لاصولا نع مع هللا لوسر ىهن» :تلاق هن ةشئاع نأبو «مهرقي مل

 مل نمم «هلعف هنأ هغلب نم ىلع ركني ملو «مهيلع ضرفي نأ ةيشخ ليللا مايق نع مهيهنك هنع
 رطفلا ليجعت يف ةنسلا نع بغر الو «باتكلا لهأب هبشتلا دري مل لصاوملا ناك اذإف . هيلع قشي

 . لاصولا نم عنمي مل

 . ميرحتلا يضتقي دقي يهتلاو ٠ مسي هيهنب نومرحملا لدتساو

 ضعب يف نيبم وه امك « ليكدتلا هب دصق امنإو «ريرقتلا هب دصقي ملف «مهب هتلصاوم امأو
 ءرجزلاو يها ديكأتل ؛مهب لصاو بلطلا ىف اولا لب اوهتني ملف مهاهن نيحف . ثيدحلا ظافلا

 عالقإلا مهنم لصحي اذه نايب دعبف ءاهلجأل مهاهن يتلا ةدسفملا روهظو «مهيهن يف ةمكحلا نايبو

 . بولطملا وهو هنع

 «ميرحتلل يهنلا نوكي نأ عنمي الف ؛(مهب ةمحر لاصولا نع ىهن» : هتان ةشئاع لوق امأو

 ىلع ةينبم ةيعرشلا يهاونلاو رماوألا لكو «مهيلع همرح نأ مهب هتمحر نم نإف «هدكؤي لب

 لاو فضلا

 )١( (داعملا داز» )۲ / ٣٣ - ۳١٣( ,
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 يبأ ثيدحل «لاوقألا لدعأ هنأ “ميقلا نبا ركذف ؟دمحأ ” هراتخا يذلا ليصفتلا امأو

 ("7يراخبلا هاور ؟رحسلا ىلإ لصاويلف ؛لصاوي نأ دارأ مكيأو ٠ اولصاوت ال : هلن ديعس

 ٠ هءاشع 3 - ةقيقحلا يف - هنأل ؟هلهسأو لاصولا لدعأ وهف

 ولو ءاّقلطم لاصولا كرت ؛ىلوألاو نسحألا نكلو ؛«ةلكأ - ةليللاو مويلا يف - هل مئاصلاو

 ٠ ىفكل هيف بغرملا راطفإلا ليجعت كرت الإ هيف نكي مل

 :تيدحلا نم دخون ام *

 ١- لاصولا ميرحت ٠

 ٠ ىلوأ هكرتو «رحسلا ىلإ هيلع رداقلل هزاوج -؟

 ٣“ مهرضي ام مهيلع مرح ذإ «ةمألاب ميحرلا ميكحلا عراشلا ةمحر .

 ندبلاو «هقح برلا يطعت ةطسقم ةحمس ةعيرشلا هذه نإف «نيدلا يف ولغلا نع يهنلا ٤“

 E ل ديلا: EA كودو E NEE نإ دج
 0 لا ا ب لا

 دحأ هقحلي الو ر هيلع ردقي يذلا هنأل + و يبنلا صئاصخ نم لاصولا نإ ٠

 . ماقملا اذه يف

 ةاجانملا ةذل وه ثيدحلا اذه يف ا يبنلا ىلإ ةبسنلاب بارشلاو ماعطلا ىنعم نأ -1

 لصحي يذلا ىنعملا اذهو « سانلا ىف دهاوش هلو ءاهبوبحم ءاقلب ةريبكلا سفنلا رورسو

 حادي هني الا ييسر يسرا ر
 ناك امل الإو - مدقت امك - راطفإلا هب لصحي الو «راطفإلل تقو سمشلا بورغ نأ ۷

 ٠ سمشلا بورغب ًرطفم راص اذإ ىنعم لاصولل

 مُكَل ناک دق :ىلاعت هلوقل ؛ةصصخم نوكتو « مكي يبلل صئاصخلا توبث هيف ۸
 17١ :بازحألا) | 4 ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف

RP 

 )١( ًاداعملا دازت )۲ / ٣۳ - ٤) .

  (۲)مقر هحيحص يف ١9509(.



 ماالعلا ريسيت 66 00 EE اء تح

 اه ةئام ا عب وعسر ىنانلا ثيدح ا ب

 هللاو :لوقأ ينأ مي ا َربخأ :لاق يبو صاعلا نب ورمع نب هلا دبع نع 15

 . «؟كلذ تلق يذلا تْنَأ» : مليم هللا لوسر لاقف . تشع ام ليلا يرو را

 منو متو رطفأو مصق كلذ عيطتست ال كنا :لاق . يمأو تنأ يبأب هلق دق :هل تلقف

eنق :تلق .  

 . كلذ نم لضفأ قيطأل 5 تلق . «نيموي رطْفأو 0 مصقا : :لاق . كلذ نم لضفأ قيطأل

 . مالا لضم ماسلا هيلع هواد مابص كلذ موي ر طفآو اوي مقا :لاق

 ملسمو )۱۹۷١(« مقر يراخبلا# ا «كلَذ نم لَضْفَأ ال: لاقف كلذ نم َلَضْف قيطأل قا :تْلقف

 . )١159(1 مقر

 امْوَي مصق رهدلا رطش مالَسلا هيلع دواد يخأ مص قوق موصالا :لاق ةياور يفو

 سم < وه

 , !(331//) , (191/9) مقر يراخبلا| . (اًموي رطفأو

 :ىلامجإلا عملا +

 موصي نأ ىلع مسقأ ورمع نب هللا دبع نأ ربحأ مرر يبنلا نأ :ثيدحلا اذه ىنعم لمجم

 قشي اذه نإ :لاقف . معن :لاقف ؟كلذ اق له : هلأسف .هرمع لك ماني الف موقيو .رطفي الف

 موقيو ءاهضعب رطفيو «مايألا ضعب موصي نأ وهو ىلثملا قيرطلا ىلإ هدشرأو «هلمتحت الو كيلع
 هنأ هربخأف ؛ رهدلا ماص نمك نوكيل مايأ ةثالث رهش لك نم موصي نأو «هضعب مانيو ليللا ضعب

LR BO Eمايص وهو مايصلا لضفأ ىلإ ىهتنا ىتح  

 م لا

 . كلذ نم لضفأ موص ال :لاقف هتف ريخلا يف هتبغرل ديزملا بلطف

 :تيدحلا نم ذدخؤيام +

 مايص ىلع مسقأ ذإ هيف هتوقو ريخلا يف تف صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ةبغر ١-

 . ليللا لك مايقو ,رهدلا

 كلذ عيطتسي ال هنأ هربخأ ذإ ؛هتبقاعو لمعلا ىلع ةردقلا ىدم متي يبنلا ةفرعم ١-

 يبنلا عم ماق ول هنأ همايأ رخآ يف ىنمت هللا دبع نإف . ناك دقو «هيلع قشيس نأ ىنعمب

 . هيلع ردقيو هميدي لمع ىلع دف
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 لك نم مايأ ةثالث ىلع ًالوأ هللا دبع رصق ذإ هبحاص ةردقب لمعلا سراب يبنلا ريدقت -'“

 موي مصفا :لاق ةردقلاو ةبغرلا هيف مسي يبنلا ىأرو ديزملا بلط املف «رهش

 :لاقف مايصلا لضفأ ىلإ هدشرأ ةدايزلا بلط يف ةبغرلا رهظأ املف . «نيموي رطفأو

 . «اًموي رطفأو اًموي مصف»

 . مالسلا هيلع دواد مايص وهو موي رطفو موي مايص وه لضافلا مايصلل دح رخآ نأ -4

 ماص ال» :ثيدحلو ‹ (رطفأو مصف» 00 هلوقل ةفلاخم هنأل ؛رهدلا مايص ةهارك -4

 (دبآلا ماص نم

 ؛رسيلاو ةلوهسلا اهيف بلطيو «عطنتلاو قمعتلا اهيف هركي ثيح «ةعيرشلا هذه ةحامس -5

 . هيلع مودأو «لمعلا ىلع طشنأ هنأل

PR 

 ب ةئالا دعب نوعسعلاو ثلاثلا ثيدحلا ع
 ص ا صا رس

 مايصلا بحأ نإ : مش هللا لوسر لاق :لاق 5 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ۳
 ل ورو 2

 نيو موو يلا فصن م ناک راد لا ىلإ الصلابحأو وأد مص نا ل
 رورو و دنا رع ور وو
 ١١94(1. /۱۸۹) ملسمو )۳٤۰۲(« «(۱۱۳۱) مقر يراخبلا] ( انوي رطقيو اموی موصي ناک و «هسدس

 :ىلامجإلا ىضعملا

 هودبعي نأ بحأ هتدابعل نيلقثلا قلخ يذلا نإف ءاهرسيو ةعيرشلا هذه ةحامس ركذ مدقت

 متيم دواد يبنلا ناك ام «ةالصلاو هيلإ مايصلا بحأ نإف . ةقشم الو ةَقْلُك الب مهيلع لهسي

 موقيل ؟ليللا نم لوألا فصنلا ماني ناكو ءاّموي رطفيو اًموي موصي ناك هنأ كلذو ءامهب دبعتي

 هذهو «راهنلا لوأ ةدابعل اطيشن نوكيل ريخألا هسدس ماني مث «هثلث يلصيف «ةدابعلا ىلع اًطيشن

 . ميكحلا عرشملا اهبغر يتلا يه ةيفيكلا

 :تيدحلا نم دخؤيام

 . رهدلا مايص هيف امب مايصلا لضفأ وه موي رطفو موي مايص نأ ١-
 نم هيف ال ؛مايقلا لضفأ «هسدس مون مث «هثلث مايقو «ليللا نم لوألا فصنلا مون نأ -

 سدسلا مون مث «يهلإلا لوزنلا تقو مايقلا مث ءالوأ ةحارلا نم اهتجاح سفنلا ذخأ

 . هراكذأو حبصلا ةالصل طشنأ نوكيل ؛ريخألا

 م



 ؛اقح كيلع كبرل نأل ؛ اهيف ولغي الو « هتدابع نع لفغي الف «لدعو طسق ةدابعلا نأ -

 عرشلا :ةيميت نبا '!)'مالسإلا خيش لاق «هقح قح يذ لك تآف هكا كافل

 ؛عراشلا هنع ىهن يذلا روجلا نم تادابعلا يف فارسإلاو ءيش لك يف لدعلاب ءاج

 نع ىهنو «روحسلا ريخأتو رطفلا ليجعتب رمأ اذهلو ؛تادابعلا يف داصتقالاب رمأو

 هعيمج نونسملا عورشملا رمألاو «عرشلا دصاقم ربكأ نم تادابعلا يف لدعلاف ءلاصؤلا

 .اهالعأو رومألا ريخ وه يذلا طسوتلاو داصتقالاو لدعلا ىلع هانبم

 اهنم عون يف تلغوأ نإف «تادابعلا نم ةريثك عاونأب كدبعتي ىلاعتو كرابت هللا نأ -5

 ىلع ىتلا تاداعلا نأ امك «تادابعلا رئاسل ةوقلا نم ءيش ءاقبإ يغبنيف «يقابلا تكرت

 هدالوأ ةثداحمو ءايندلا يف قزرلا هبلطو «هئاقدصأ ةرايزو «هلهأ ةرشاعم نم ناسنإلا

 هللا لضفف «تادابع تاداعلا هذه تناك ؛قوقحلا ءادأو رجألا كلذب ىون اذإ همونو
 وق

 0 هربو «عساو

P08 

 « ةئالا دعب نوعستلاو عبارلا ثيدحلا د
 لك نم مايا هٿ ةّنالُث مايص :ثالثب ي يليلخ يناصوأ :لاَق لب ةريره يبأ نع ۱۱۹۴
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 .16/51) مقر ملسمو ۷ ؛ : 01941 مقر يراخبلإ مان نأ لبق رتوأ ناو قلا يتعكرو ںھش

 :ىلامجإلا ضعملا د:

 . ةميرك ةيوبن اياصو ثالث ىلع فيرشلا ثيدحلا اذه لمتشا

 مايص ريصيف ءاهلاثمأ ةرشعب ةنسحلا نأل ؛رهش لك نم مايأ ةثالث مايص ىلع ثحلا :ىلوألا

 ءرشع عبارلاو ءرشع ثلاثلا «ةثالثلا نوكت نأ لضفألاو . هلك رهشلا مايصك «مايألا ةثالث

 . ةيبط دئاوف مايألا هذهب اهصيصخت ىفو «ثيداحألا ضعب ىف درو امك ءرشع سماخلاو

 يبأك «ليللا نم لصي ال نم قح يف اميس ال «ناتعكر اهلقأو «ىحضلا يلصي نأ :ةيناثلا

 ضمرت نيح ىحضلا عافترا امهتقو لضفأو 4 ليللا لوأ ملعلا ةساردب لغتشا يذلا ا ةريره

 2 يرد ياخ اهي 110 لالا

 . ۲۷۰١( / ؟6) «ىواتفلا عومجم) يف 2000(

 لاصفلا كربتف ءلمرلا يأ ءاضمرلا يمحت نأ وه :اهضمرو .همأ نع لصف اذإ ةقانلا دلو وهو «ليصف عمج :لاصفلا )١(

 . اهفافخأ اهقارحإو اهرح ةدش نم

 0 تن مقرأ نب ديز ثيدح نم ( ۸ / )١55 مقر ملسم هجرخأ )™



 ss (rer) تدمدصسم ممم ممعمممد اأ چوغ عرق
 . هتقو توفي اليك ؟ماني نأ لبق رتويلف «ليللا رخآ موقي ال نم نأ :ةثلاثلا

 . ليللا رخآ رتولا نع نوماني نمم «هلاثمأو ةريره يبأ قح يف ةيصولا هذه تناكو

 :تيدحلا نم دخؤيام +

 ءرشع عبارلاو «رشع ثلاثلا نوكت نأ ىلوألاو «رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا - ١

 ا لا ا ا ىلا داهم قب هاف توج ا نك درو. دقو نوع نيماكاو

 و رر غ لاف لا مانا ر ا ا ها لوسر ناك” : لاق

 ( رهدلا ةئيهك يه : لاقو «ةرشع سماخو

 ةالص هتوفت الئل ؟ليللا ةالصل مقي مل نمل اهيلع ةبظاوملاو ىحضلا ةالص بابحتسا - ؟

 راهنلاو ليللا

 ىلع بلغ نم امأ «ليللا رخآ موقي ال هنأ هنظ ىلع بلغي نم قح يف مونلا لبق رتولا -
 . هيضقي نأ بحتسملاف «نايسن وأ مونب هتاف نإو «هيلإ هرخؤيف «مايقلا هنظ

 ينتعي نأ يغبني يتلا «ةيلاغلا تت بنلا ا ةثالثلا ماكحألا هذه نأ - ٤

 .ردقلا ةليلج « عفنلا ةميظع اهنآل ؛اهيلع صرحيو ءاهب

 س ةئام ا دعب نوعستلاو سماخ لا ثيدح ا ا«
 يبتلا ىّهنأ : ةن إن هللا دبع نب رباج تلأس : لاق رفعج نب داّبع نب دمحم نع ۱۹٩

 SS برو) ملسم دازو . معن : : لاق ؟ ةعمجلا موي موص نع يي تت

 . )۱۱٤۳([ مقر ملسمو

 اه ةئاما خب رعي نيداسلا تيدخا 8

 مكدلحأ نموصيي ال» : لوفي ا هلل لوسر تعمس : لاق ها ةريره ي نع 2
 . )١١44(! مقر ملسمو « (1980) مقر يراخبلا] (هدعب Ns موصي د نأ الإ ٠ ةعمجلا موي

 ٤ :ىلامجإلا ىنعملا +:

 هيف ديعلاو ةنسلا ديع ٠ ىحضألا ديعو رطفلا ديع نأ امك عوبسألا ديع ةعمجلا موي ناك ال

 )١( مقر يذمرتلاو © ) مقر دواد وبأ هجرخأ ) »)9771١مقر هجام نباو« (۲۷۲۸ مقر 5 / ۲) يئاسنلاو (۷۰¥)

 حيحص ثيدح وهو يسيقلا ناحلم ثيدح نم .



DODO ®مالعلا ريسيت كج 2: 2: 2: 2: 02: ©: 2: 2: 2:  

 اذه يف ىلوألا ناك «ديزملا بلطو «همعن ىلع ىلاعت هللا ركش نالعإ هيفو ءرورسلا راهظإو حرفلا

 . اهئادأ ىلع ىوقيل ؛رطفم ناسنإلا نوكي نأ مويلا

 وأ هلبق موي موص هب نرقي نأ هموص ةهارك ليزيو « هحيبي نكلو « ةعمجلا موي راطفإ عرشف
 ةدابع ةدايزب ةعمجلا موي صيصخت - اًضيأ - ةماعلا نظي الئل ؛داتعم موص نمض نوكي وأ «هدعب

 . ةبجاو - مويلا كلذ لضفل - اهودقتعيف «هريغ ىلع

 :نيتيدحلا نم ذخؤي ام د:

 . ةعمجلا موي موص نع ىهنلا ١-

 . داتعم موص يف ناك وأ «هدعب وأ هلبق مايصب نرق اذإ هموص زاوج -۲

 هموص ةلمج يف هموصي ناك ميا يبنلا نأل ؛هيزنتلا ىلع هموص يف يهنلا لمحي -*

 رطفلا ديعك «ميص ام اًمارح ناك ولو «هريغب نرق اذإ هموصب صخرو «موصي يذلا

 . نقلا

 َعَم ديعلا تدهش :لاق ديبع نب دعس همسأو «رهزأ نبا ىَلوَم ديبع يبا نع ۱۹۷|

 و :مهماّيص نه ا ا لوسرب ين امو ناذه :لاقف هني باّطخلا 3 0

 ‹ (۱۹۹۰) مقر يراخبلا| س نم هيف َنوُلكأَت يذلا خلا مويا مكمايص ف مكرطف

 . 11790 مقر ملسمو :((001/1)

 :ىلامجإلا ىنعملا د:

 حرف يموي ميكحلا عراشلا امهلعج ناذللا «نايمالسإلا ناديعلا امه رحنلا ديعو رطفلا ديع

 سابللاو برشلاو لكألا نم ةحابملا عتملا عاونأ نوملسملا امهيف ىتأي «روبحو ةجهبو «رورسو

 نألو «ةالصلل مالسلاك «مايصلا ليلحت وه رطفلا نأل ؛امهموص مرح دقو . اهريغو ةنيزلاو

 . امهنم لكألاب ىلاعت هللا رمأ يتلا ءايادهلاو اياحضلا نم لكألا موي ىحضألا

 . امهيف اورطفيلو ؛هتفايض اولبقيلف « ىلاعت هللا فايضأ نيمويلا نيذه يف قلخلاف

 )١( امهنم بئاغلا ىلع نيديعلا نم رضاحلل اًبيلغت رضاحلا ىلإ ةراشإلاب ءاج هنكلو «نيديعلا دحأ يف رمع مالك اذه ٠
 ) )۲ةحيبذلا يهو :ةكيسن عمج وه : مككسن .



 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١- ىحضألاو رطفلا يموي موص ميرحت .

 .رذن وأ «لفن وأ ءاضقل ناك ءاوس «حصي الف « دقعني ال امهيف موصلا نأ -

 يذلا مويلا وه رطفلا ديع نأ نم «ثيدحلا يف هيلإ راشأ ام ءامهموص نع يهنلا ةمكح -

 ىهن امك «رطفلاب بجاولا موصلا دودح فرعتلو زيمتلف «ناضمر رهش هلوخدب ىهتنا

 كسنلا موي هنألف ؛ىحضألا امأو «هريغ نع هل ارييت «هلبق نيموي وأ موي مايص نع

 نم سيلف ؛ ءهقزر تابيط نم لوانتلاب هرمأ لاثتما ىلإ ردابيلف «هنم لكألاب رمأ يذلا

 . ميركلا ةفايض نع ضارعإلا «ةقايللاو بدألا

 ىرحتيو ماكحألا نم هتقوب قلعتي ام هتبطخ يف ركذي نأ بيطخلل بحتسي هنأ - ٤

 . تابسانملا

 س ةئام لا e ا ثيدحلا س
 : نيموي ٍموص نع هي هللا لوسر یھت :لاَق هاف تاه يردخلا ديس يبأ نع ۱۹۸

 حبصلا دعب ةالصلا نعو بولا يف لجرلا يبتحي نو ءامصلا لامتشا نعو رطفلاو رحنا
 مقر همامتب يراخبلا] (1)طقن موصلا «يراخبلا» جرخأو «همامتب ا هجرخأ . رصحلاو

 . 1۸۲۷ / )١4١ مقر ًارصتخم ملسمو «(۱۹۹۲) « (۱۹۹۱)

 اًدحاو اًبوث امهيلع ريديو هيقاس بصنيو «هيتيلإ ىلع لجرلا دقعي نأ وه :ءابتحالا

 هدري مث «رسيألا هقتاعو «ىرسيلا هدي ىلع هتنميم لبق نم ءاسكلا لجرلا دري نأ وه :ءامصلا

 . ذفانم هل سيل بوثب اًعيمج امهيطغيف «نميألا هقتاعو ىنميلا هدي ىلع هفلخ نم ةيناث

 امأف «نيتالص نعو «نيتسبل نعو «نيموي مايص نع ثيدحلا اذه يف ا يبنلا ىهن

 . امهيف مايصلا ميرحت ةمكح نم ءيش مدقتو «رحنلا مويو ءرطفلا مويف امهموص مرحملا نامويلا

 هنم اًقرط ركذ هنإف ,ةروعلا رتس :باب يف الإ هرظني مل فنصملا نأكو «بابلا اذه يف همامتب هجرخأ يراخبلا نأ قحلا )١(

 . ةالصلاو موصلا ركذ نودب



 ماعلا ريسيت 2 3: 2١ 2: 2 12: 12:05 53: >2 6©5© )141 هه

 مدعل «ةحصلاب رضي هسبل نإف ؛ ذفانم هل سيل يذلا مصألا بوثلا لامتشاف ناتسبللا امأو

 امأو .نيبولطملا لمعلاو ةكرحلا لشي هسبلف ةلاطبلاو لسكلا ناونع هنألو «هيف ةيوهملا ذفانملا

 . ةروعلا فاشكنا هعم ىشخي هنألف ؛دحاو بوثب ءابتحالا

 . رصعلا ةالص دعب ةالصلاو حبصلا ةالص دعب ةالصلاف : ناتالصلا امأو

 .امهيلع مالكلا مدقت دقو نيكرشملا ةدابع اتقو امهدعب نيذللا نيتقولا نإف

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . ثيدحلا يف ةدودعملا ءايشألا هذه نع يهنلا ١-

 يهنلاو . ميرحتلا باب نم رصعلاو حبصلا دعب ةالصلا نعو «نيديعلا مايص نع يهنلا ۲

 . مرحيف قروعلا فاشكنا نظلا ىلع بلغي مل ام ةهاركلل نيتسبللا نع

 . ءيش لك يف دابعلا حلاصم عراشلا ةاعارم -*

2 
 يا ا يتلا عسانا يلا

 يف موي ماص نم: وَ هللا لوسر لاق :لاق هان : يردخلا ديعس يبأ نع 1991

 1١97(]. / 1178) مقر ملسمو «785-) مقر يراخبلا] ا 'اقيِرَح َنيِعْبس راثلا نع ههجو هللا دعب هلا ليبس

 :يلامجالا ىنعملا د:

 يوق نمف « ةبعصلا ةيندبلاو ةيلاملا تادابعلا نم داهجلاو تقاشلا ةيندبلا تادابعلا نم مايصلا

 اميف ةبغر ءهميعنب ذذلتلاو ةايحلا ةحار اوكرت نيذلا نم اذهف دحاو نآ يف امهب ماقف اًعيمج امهيلع

 مويلا موصب هدعبي نأ ىلاعت هللا دنع هؤازجف ؛ميلألا هباذع نم اًبرهو ميعنلا نم ىلاعت هللا دنع

 . ةنس نيعبس رانلا نع هللا ليبس يف دحاولا

 . ريعسلل قيرطو ةنجلل قيرط الإ كانه سيل ذإ ؛ةنجلا نم هبيرقت يضتقي رانلا نع هداعبإو
 :تيدحلا نم دخوب ام أ

 .ميظعلا باوثلا نم هيلع بترتي امو ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا َناّبإ مايصلا لضف ١-

 بحتسملاف هفعضأ نإف . داهجلا نع فاعضإلا مدعب هللا ليبس يف مايصلا بابحتسا ديقي 7

 املكو «مئاصلا ىلع ةروصقم ةحلصم موصلاو تماعلا حلاصملا نم داهجلا نأل ؟هكرت هل

 .ىلوأ تناك ةدابعلا ةحلصم تمع



 ردقلا ةليَل باب -"
 س ناتئالا ثیدحلا س

 لل ا يبنلا باَحصأ نم الاجر نأ : هيف َرَمع نب هلل دبع نع ٠٠١

 يف تآَطاَوَت دق مکایؤر ىرأ١ : هلو هللا لوسر لاقف . رخاوألا عّبسلا يف ماننا يف ردا

 تر يالا «رخاوألا عْبّسلا يف ارحل اهرم مكنم ناك ْنَمَف ءرخاوألا عّبسلا

 . )١١56([ مقر ملسمو «.(516)

 س نيتئالا دعب دحاولا ثيدح ا ھه

 00 رثولا يف ردَقْلا هليل اورحت» :لاق مدي هللا لوسر نأ : عقل ةشئاع نعإ1١٠)
 . )١١59(! مقر ملسمو «هل ظفللاو )٠۷ ٠( مقر يراخبلال «رخآوألا رْْشَعلا نم

 . ةيؤرلا نم لوهجملل ينبم ضام لعف :اورأ ١-
 ءاهفرشو اهردق ميظعل ؛(ردقلا ةليلا تيمس ناضمر يلايل نم ةكرابم ةليل :ردقلا ةليل -"

 . نامزالتم ناينعملاو ءاردق اهيف تاعاطلل نأل : ليقو

 . ةيزمو ًالضف اهل نأل ؛ ناضمر رهش نم ةريخألا رشعلا يلايللا ينعي :رخاوألا رشعلا -۳

 ىنعم ىلإ انه تلقنف هّلبَف نم ءطو ناكم هلجرب لجرلا أطي نأ هلصأ :تأطاوت دق - ٤

 . ىنعمو اًظفل تقفاوت لثم :تأطاوتف . رخآلا ايؤرل «لجرلا ايؤر ةقفاوم

 :يلامجإلا عملا >:

 الو . رومألا ردقتو تائيسلا رفكتو تانسحلا فعاضت اهيف «ةميظع ةفيرش ةليل ردقلا ةليل

 ىلاعتو هناحبس هللا نكلو . اهتقو ىلع عالطالا اوبحأ ؛اهتلزنم ريبكو اهلضف غب ةباحصلا ملع

 يتلا ةدابعلا نم اورثكيف ؛ يلايللا يف اهل مهسملت لوطيل ؛ مهنع اهافخأ هقلخب هتمحرو هتمكحب

 . عفنلاب مهيلع دوعت

 ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا يف اهنأ ىلع مهاؤر تقفتاو « مانملا يف اهنوري ةباحصلا ناكف

 يف اهرحتيلف ءاهل اًيرحتم ناك نمف «رشعلا يف تأطاوت دق مكايؤر ىرأل : ا يبنلا لاقف

 . « ىجرأ اهنإف ءرشعلا راتوأ يف اصوصخ ءرخاوألا رشعلا

 . يراخبلا دارقأ نم يه لب« فنصملا عينص مهوي امك اهيلع اًقفتم تسيل رتول ةظفل (1)



 ىلع صرحيلف . ناضمر نم نيرشعو عبس ةليل يه تالالدو تامالع اهرثكأو اهاجرأو

 . ةميركلا هتاحفنل هللا انقفو «غلبأ نيرشعو عبس ةليلو «رثكأ ةريخألا هرشعو «ناضمر

 :ءاملعلا فالتخا +

 217( يرابلا حتفا يف رجح نبا ظفاحلا اهيف ىكحو «ردقلا ةليل نييعت يف ءاملعلا فلتخا

 . ًالوق نيعبرأو ةعبس

 ةريخألا رشعلا راتوأ اهنأ اهنم حجر هنكلو ءاهقيمعتو اهماهبإ يف ةكراشملا كلذب دصق دقو

 ٠ ًاليلد اهحجرأ لوقلا اذهو؛ نيرشعو عبس ةليل اهاجرأ : هوت دمحأ مامإلا لاقو ٠ ناضمر نم

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ليزنتو رومألا ريدقتو «نآرقلا لوزن ءادتبا نم ىلاعت هللا اهزيم امل «ردقلا ةليل لضف ١-

 . ةفعاضملا ديزل ءهرهش فلأ ةدابع نم اريخ ةدابعلا يف تراصف . اهيف ماركلا ةكئالملا

 اًبلط «ةدابعلا يف ساتلا دجيل ؛اهافخأ - هتمحرو هتمكح نم - ىلاعتو كرابت - هللا نأ -؟

 ٠ مهباوث رثكيف اهل

 :نيرشعو عبس ةليل اًصوصخو «برقأ ريخألا رشعلا يفو ناضمر يف اهنأ -*
 هي يبلا نإف ؛ةيعرشلا دعاوقلا فلاخت مل اذإ اهب لمعي قح ةسحلاصلا ايؤرلا نأ -4

 . اهيف اهنوك ىلع ًاليلد ةريخألا رشعلا يف اهنأ ىلع مهايؤر ؤطاوت لعج

 اهيف فعاضت ةكرابم ةليل يهف ؟ ىلاعت هللا تاحفنل اهيف ضرعتلاو « اهبلط بابحتسا -ه

 . ءادنلا عمسيو «ءاعدلا اهيف باجتسيو «لامعألا

 :("7ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءاهناظم يف هللا ةمحرل ضرعلاو اهبلط مرح نم « مورحملاو

 لضفأ ناضمر نم رخاوألا رشعلا يلايللاو ناضمر نم رشعلا مايأ نم لضفأ ةجحلا يذ رشع مايأ

 ءاّيفاك اًفاش هدجو باوجلا اذه بيبللا لضافلا لمأت اذإ :ميقلا نبا لاق «ةجحلا يذ رشع ىلايل نم

 يهف ناضمر رشع يلايل امأو «ةجحلا يذ رشع مايأ نم هللا ىلإ بحأ اهيف لمعلا مايأ نم سيل هنإف

 ةجحب يلدي نأ هنكمي مل ليصفتلا اذه ريغب باجأ نمف ءاهلك اهييحي يع يبنلا ناك يتلا يلايللا

 ٠ هح حص
 م

 )١( ؟حتفلا» )۲( . )۲۲۷ ¬ ۲٣۰ / 5( «یواتفلا عومجم» ىف )۲۵ / ۲۸۷( .



 س نبتئام ا دعب يناثلا ثيدح ا هع

 رشعلا يف فكتعي ناك هک هللا E كلف يردخلا ديعس يبأ نع٣ ۲

 | يهو - نيرشعو ىدحإ هليل تناك اذإ تح اًماَع ا ار نم طسوألا
 میک هس يحرس

 رشعلا يف افكتعيلَ يعم فكَشعا نمد :لاق ا نم حر يتلا

 اهتحيبص نم نيطو ءام يف دجسأ ينتيأر دقو ءاهتيسنأ مث ٠ ليلا هذه تيرأ َدَقف ءرخاوألا

 در رت يف نوصل ورجال رسل يعن بقال

 ترصبأف «دجسملا فكوق شرع ىلع اا َناَكو دليلا كلت ءاهسلا ترطمف لا
 ت

 2 ىزا نيرشعو ىدحإ حبص نم نيطلاو ءاّلا تأ هتهبج ىَلَعر ی ميم هللا لوسر ياتيع 0

 . )/١١51(] مقر ملسمو « (۲۰۲۷)

 .مويلا دارأ هنأ هتحص هيجوتو «ةثنؤم رشعلا نأل «ىطسولا» هسايق :طسوألا رشعلا يف

 . عمدلا فكو :هنمو «هفقس نم رطق يأ :دجسملا فكوف

 جل ورحل دب ديلا اوربا يك تريك ادا :اهتيسنأ مث : ةليللا هذه تيرأ

 اتابع اه هنأ ا

 ايا لا

 اًيرحتو «ردقلا ةليل ءاغتبا ناضمر رهش نم ىطسولا رشعلا يف فكتعي مسي يبنلا ناك

 ىدحإ ةليل تناك اذإ ىتح - هتداعك - اًماع فكتعاف ٠ رشعلا كلت يف اهنأ نظي هنأل ؟اهتفداصمل

 رشعلا يف ردقلا ةليل نأ ملع «هفاكتعا نم اهتحيبص يف جرخي ناك يتلا ةليللا يهو «نيرشعو

 لصاويلف «ىطسولا رشعلا يف يعم فكتعا نما :هباحصأل هانعم اميف سيا لاقف «رخاوألا
 0 (رخاوألا رشعلا فكتعيلو هفاكتعا

 ءام يف دجسأ مانملا يف اهيف ينتيأر دقو ءاهتيسنأو ةليللا هذه مانملا يف تيأر دقف

 اهوسمتلاف رخاوألا رشعلا يف مكمامأ اهنأ دب الف ءاهليوأت تأي ملو «قح ايؤر يهو «نيطو

 . ةليللا كلت ءامسلا ترطمف مايا هيبن ايؤر هللا قدصف . «اهيف

 ءاهديرج نم هفقسو «لخنلا عوذج نم هدمع «شيرعلا ةئيهك اًينبم كَم هدجسم ناكو

 . نيطو ءام يف نيرشعو ىدحإ ةحيبص مَع دجسف ؟رطملا رثأ نم دجسملا فكوف

 )١( تناك اذإ ىتح :هلوق .٠٠ يراخبلا تاياور ضعب يف وه امنإو ملسم هجرخي مل : خلإ ٠
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 :ثيدحلا نم ذخاويام #
 يف اهتقو نأ هملع لبق «ردقلا ةليلل اًبلط < ىطسولا رشعلا فكتعي يَ يبنلا نوک ١-

 . رخاوألا رشعلا

 : نيرشعو ىدحإ ةليل ىف اهنوري نيذلا ةلدأ نم ثيدحلا اذه ۲

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا 00 قح ايؤرلا نأ - ٤

 «نيطلاب دبلملا ديرجلاب فقس دق اًشيرع هنوكو «هنمز يف مكي + يبنلا دجسم ةفص -۵

 ال ءاهيف ةعاطلاب دجاسملا مهترامعف «لخنلا عوبنب هيراوسو 5 نابسعب هناطيحو

 . ةفرخزلاو دييشتلاب

2 
 فاكتعالا باب - 4

 ىلع نوفكعي» 0 فو دلك نقلا خب ءيشلا موزل :ةغللا يف فاكتعالا

 دجسملا يف ماقملا :عرشلا يف وهو . اهيلع نوميقيو اهنومزالي يأ 1۳۸ :فارعألاإ 4 مهل مانصأ

 . هللا ةعاطل ةصوصخم ةفص ىلع صوصخم صخش نم

 سيل بحتسم هنأ ىلع اًضيأ اوعمجأو .هتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ دقف :همكح امأ

 . بجاوب

 بلقلا حالص ناك امل : «ىدهلا ١ يف «ميقلا نبا» لاق دقف :هتدئافو هتمكح امأو

 ةيلكلاب هلابقإب هثعش ملو هللا ىلع هتيعمج ىلع اًفقوتم ىلاعت هللا ىلإ هريس قيرط ىلع هتماقتساو
 هتيعمجو ىلاعت هللا ىلع بلقلا فوكع «هحورو هدوصقم يذلا فاكتعالا عرش «ىلاعت هللا ىلع

 هركذ ريصي ثيحب «هناحبس هدحو هب لاغتشالاو قلخلاب لاغتشالا نع عاطقنالاو «هب ةولخلاو هيلع

 «هب هلك مهلا ريصيو اهلدب هيلع يلوتسيف ؛هتارطخو بلقلا مومه لحم يف هيلع لابقإلاو

 نع ًالدب .هللاب هسنأ ريصيف .هنم برقي امو هيضارم ليصحت يف ركفتلاو .هركذب اهلك تارطخلاو

 هب حرفي ام الو هل سينأ ال نيح «روبقلا يف ةشحولا موي هب هسنأل كلذب هدعيف «قلخاب هسنأ

 . مظعألا فاكتعالا دوصقم .هف «هاوس

, (AT - AY / ۲ «ىملا دا-) )1( 



 تم عقل ةدددعم همم مممم راد ةديغ جرش
 :نيتبسانمل مايصلا بيقع ركذو

 دكأتي يذلا وهو «ناضمر رهش مايص لوانتيس مايصلا ىلع مالكلا ةلمج نأ :ىلوألا

 . ردقلا ةليل نم هيف ىجري امل ؟هيف فاكتعالا بابحتسا

 ايندلا نع قئالعلا عطق مامت نأل ؟ فاكتعالا عم مايصلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا قافتا :ةيناثلا

 . مايصلاب نوكي

 ليلد ال هنأب ''يناعنصلا مهيلع درو ؛مايصلا «فاكتعالا ةحصل ةيكلاملاو ةيفنحلا طرتشا دقو

 دقو «ةيطرشلا ىلع الاد نوكي ال درجملا لعفلاو هّمئاص الإ فكتعي مل مع يبنلا نأ الإ مهل

 . هفاكتعا مايأ ماص هنأ لقني ملو «لاوش يف فكتعا

 س نيتئام ا دعب ثلاثلا ثيدح ا س

 نم رخآوألا ٍرْشَمْلا يف فكَتْمَي ناك ميو هللا لوسر ذآ : ةف ةشئاع ضل ۳
 ماسر »)۰ مقر یا ةدلعب نم اوا تا مل ا هللا ها و تح  ناضحز

 0 ادق ناضمر لك يف فكي ایا هللا لوسر ناک)» :ظفل يفو .01177(1 / 5) مقر

 )٤١ .r مقر يراخبلا| . هيف کتا يذلا م ءاجح فادعلا

 ٠ :يلامجإلا يتعملا #
 يف اهنأ ملع نأ دعب ردقلا ةليلل اًبلط ؛ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ياع يبنلا ناك

 .ىلاعت هللا هافوت ىتح ةنس لك نهفكتعي رمتساو «رشعلا كلت
 وهو «هفكتعم لخد حبصلا ىلص اذإو . بلط ام نبلطي هدعب نم « نتي هجاوزأ فكتعا مث

 . قئالخلا نع قئالعلا عطقو ةولخلل دجسملا نم هزجتحي ام

 :ثيدحلا نم ذخوي ام *
 ١- اهيلع صرحي ىتلا خدي ىبنلا ةنس نم هنأو «فاكتعالا ةيعورشم .

 ذذلتيو «هبرب ولخيو ءاهيف امو ايندلا نع و تكفل طز قف :هترمثو هتدئاف ۲

 ٠ هتدابع ىلعو هيلع «هراكفأو هرطاوخو هسفن هعمجو «هتاجانمب

 ىجري ال ؛ناضمر نم رخاوألا رشعلا ىلع - (ريخأ - رقتسا مايع ىبنلا فاكتعا نأ -

 را هلل قع و
 . هدعب مايع هجاوزأ فكتعا ذإ خسنت مل ةرمتسم ةنس فاكتعالا نأ ٤-

 )١( ىلوألا ةعبطلا (يقيقحتب 187 / 5) !مالسلا لبس” ٠



 زانسبعلا E نيكو نعود هدف هضم ڪچ

 ٥- حبصلا ةالص دعب نوكي - هفاكتعا ناكم - فكتعملا لوخد تقو نأ .

 ناخيشلا جرخأ امل ؛نيلصملا ىلع قيضي مل اذإ هب ولخي ام فكتعملا زجتحي نأ نم سأب ال هنأ -1

 . برضف هئابخ برضب رمأ فكتعي نأ دارأ اذإ ناك مكي. يبنلا نأ هيرن ةشئاع نع

 جورخلاو «هيعاودو عامجلا بنتجي فكتعملا نأ هدصقم نمو فاكتعالا ىنعم نم ذخؤي -۷

 نأو ءاهوحنو عئانصلاو تاضواعملا نم ايندلا لامعأ بنتجيو .ةجاح ريغل هفكتعم نم

 اههابشأو ءايشألا هذه نأل ؛نآرق وأ ركذ يف عامتجا ريغل سانلا ةطلاخم نم لقي

 . فاكتعالل ةيفانم

 تارو لانك لول فاجعل هليل ا قطر هك فكنا طوق ناك
 ىلإ وأ ةعامحلا كرت ىلإ هفاكتعا يضفي الئل ؛ 1147 :ةرقبلا] «دجاسملا يف نوفكاع

 . ًاريثك اهيلإ جورخلا راركت

 م نيتئام ا دعب عبارلا ثيدح ا ده
 يف افكتعم وهو ضئاح يهر هي يبلا لر تناك اهنا قلب كاد ةشئاع نع ٤ 1٠١

 . [(۲۹۷ / )٩ مقر ملسمو )5١57(: (595) مقر يراخبلا] . E اهواي | 0 دجسملا

 . [(۲۹۷) مقر ملسم] ( (ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال َناَكو :ةياور يفو

 . ۹۷(1 / ۷) مقر رام U ل هنع لأسأ امف هيف ضيِرَمْلاَو ةجاحلل

 . رعشلا حيرست :ليجرتلا

 :ىلامجإلا ضعملا

 ةعجاضملاو ةرشابملا نم «ىلاعت هللا هحابأ ام اهنم نوبنتجيف ضئاحلا رمأ يف نوددشي دوهيلا

 اهنولماعي لب ءاهنع نوشاحتي الف ؛مهضيقن ىلع ىراصنلاو . اًسجن اًسجر اهنوريو اهنولزتعي لب

 يف ةرهاط اهاريف طسوتلاو لدعلا نيدو ءرسيلاو حامسلا نيد مالسإلا امأ . ةرهاطلا ةلماعم

 . اًنيم الو اًّيح ال «سجني ال نمؤملاف .اهبوثو ءاهقرعو «اهندب

 نود امب اهجوز اهرشابي نأ نم سأب ال لب «ةسبايلاو ةبطرلا ءايشألل اهترشابم نم سأب الف

 نإ دلولا ىلعو عماجملا ىلع ررضلاب دوعي يذلا ؛ثبخلا نم هيف امل همرحف عامجلا امأ ؛ جرفلا

 . ضئاح يهو ا يبنلا سأر حلصت عشاي ةشئاع تناك اذل . عامجلا كاذ يف دلو ردق

 كلذل دجسملا نم جرخي ال ناكو .هندب فيظنتو « هرعش ليجرت نم هعنمي ال هفاكتعا ناكف



 هيف امل الإ جورخلا نم هعنمي هفاكتعا ناك دقف . اهتيب يف يهو دجسملا يف وهو هسأر اهلواني لب

 . كلذ وحنو ةجاح ءاضق وأ «بارش وأ ماعط نم هتجاح

 لخدت ال اهنأ اهسفن نع جيئرن ةشئاع تكح اذل هيفاني جورخلاو ؛دجسملا موزل فاكتعالاف

 فقت الف اهقيرط يف ضيرملا نوكي عوجرلا ةعرسب اهمامتها نمو . تفكتعا اذإ ةجاحل الإ تيبلا

 . دجسملا ىلإ بايإلا وأ باهذلاب اهقيرط يف يهو هنع لأست لب هيساوتل

 :تيدحلا نم دخوب ام د

 ١- فيظنتلا عاونأو هلسغو رعشلا ليجرت نم عنمي ال فاكتعالا نأ .

 ١- ءايشألل اهترشابمو ضئاحلا ةسمالم نم سأب ال هنأ .

 . دجسملا ىف الإ نوكي ال فاكتعالا نأ ۳

 ٤ بارشلاو ماعطلاك ةجاحل ل سلا نب ندا تكلا نأ .

 . اجورخ دعي ال دجسملا نم ندبلا ضعب جارخإ نأ -5
 . هثولت الثل ؛دجسملا يف ثكمت ال ضئاحلا نأ -5

 هل تحابأ يتلا هتجاح ريغب لغتشي الو « اًعيرس هيلإ دعيلَف ةجاح ءاضقل جرخ نم نأ -۷

 . جورخلا

 . فاكتعالا يف رضي ال ةوهش ريغل ةأرملا سمل نأ -۸

 س نيتئام ا دعب سماخلا ثيدح ا س

 یف ترث تنك ىلإ هللا لوسر اي تلف لاق قزف باطلا نب رمع نع ا ا

 ٠ ١ (مارحلا دجسلا يف امو :ةياور يفو» ةي فكتعأ نأ ةيلهاجا

 مقر يراخبلا| «ةليل» الو «اًموي » ةاورلا ضعب ركذي ملو «كرذنب فوأف» ا :لاق

E) (Y-T)مقر ا  O1 

 :ىلامجإلا ضحملا +

 لأسف «مارحلا دجسملا يف ةليل وأ اًموي فكتعي نأ ةيلهاجلا يف كشف باطخلا نب رمع رذن

 «همالسإ وأ هرفك لاح يف هدقع ءاوس « هئافوب اًبلاطم ناك املف . هرذن مكح نع می يبنلا

 . بجاو هب ءافولا نأ الإ اًهوركم هدقع ناك نإو هنأل ؛هرذنب يفوي نأ هرمأ

 :تيدحلا نم دخوي ام دع

 . رفكلا لاح يف دقع ولو «رذنلاب ءافولا بوجو ١-
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 لکو« اهنع هأزجأ دجاسملا نم هنود ام نيع نإف« ت رعت مارحلا دجسملا هفاكتعال نيع اذإ ۲

 لضفلاب هنود امع ئزجي لضاف دجسم

 هب ءافولا مزليو رذنلاب بجي فاكتعالا نأ ۳

 هأزجأ ليللا ةياورب ذخأ نمف« اًقلطم دروو(« امو دروو« ةليلآ رذن ثيدحلا يف درو- ٤

 طرتشا ب اًعيمج امهلمشي ام مويلا وأ ليللاب ذارملا لعج نمو. موص نودب فاكتعالا

 هعم مايصلا طوحألاوي ءاملعلل نالوق امهو فاكتعالا ىف موصلا

ef 71س نيتئام ا 0  
 هم ةكتعم ا يق“ زق دنا زا ةا هاو ب مسا هل

 ی رم ر ر ا هو مو ووتر ر ر وو وے ووه
 E ا TT اليل هروزآ هتيتاف

 و 22004

 5 يشلا يف اعرسأ ېو هللا و مل, راصنألا نم نالجَر رم رمف.- ديز نب ةماسأ

 . هللا لوسر ايها ناحبس: الاف. ا ءامكلسر ىلع» : مدي لاقف

 رش كبل يف فدي أ تخ يو ملا رم آنا نم يرجي ناطيشلا نإ: لاقف
 10117 مقر ملسموي (1119) (۳۲۸۱), (۳۱۰۱), (۲۰۳۸), (۲۰۳۵) مقر يراخبلا (اًيش :لاق وأ)

 , داآضَمَر نم رخآوألا رشعلا يف دجسملا يف هفاكتعا يف هروزت تءاج اهنأ ةياور يفو

 ے70 دس ش 2 اف هس لل

eباب تعب اَذِإ ىّتَح اهبلقي اَهَعَم لي يلا ماك  
 سا ار رر

 , )۲٥ / 13١06 مقر ملسمإ هد 98 انعمب هركذ مث( ةمّلس مأ دنع دجسملا

 ظ :ببرغلا ×
 . ربص ةظيرق ينب عم لتق ريضنلا ينب ميعز يدوهيلا بطخأ نبا وه. ءاحلا مضب :ىّبح

 . يلزنم ىلإ ينعجريو يندريلب فاقلا نوكسو« ءايلا حتفب: ىنبلقيل
 A aE نر ىذا لإ تكا خف نانأ تحيد
 . اعرست الو الهمت يأ« امكتنيه ىلع يأ: ءارلا رسكب:امكلسر ىلع

 . بجعتلا دروم درو حيبست هللا ناحبس:الاقف

 :يلامجإلا ىشعملا #
 نع هفكتعم يف عطقني ناكو. ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف اًمكتعم متلي. يبنلا ناك

mn SSمث, ةعاس هتثدحف يلايللا ىدحإ يف هترازاوتنإ  

 ماق بولقلا ربجو« ميظعلا فطللاو قالخألا مرك نم هيلع ىلاعتهلإ هلبج املف. اهتيب ىلإ تماق
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 اييحتساف راصنألا نم نالجر رم اهعم هريس ءانثأ يفو ٠ ليللا ةشحو نم اهسنؤيو اهعيشيل اهعم

 الر بنا نيل هايم نونا "نان امهم اعا قلما هنو: ا سلا ناش نأ

 فيك !هللا ناحبس الاقو كلذ امهيلع ربكو ابجعتف ؟ اةيفص يجوز يعم يتلا ناف هعرست

 ناطيشلا نأ امهربخأ امنإو كلذ امهب نظي مل هنأ امهربخأف ! ئيش نظن اننأ هللا لوسر اي نظت

 فطل نم مدلا ىرجم مهنم يرجي هنإف ةميظع مهيلع ةردق هلو مدآ ينب ءاوغإ ىلع صيرح

 .نيمآ هتيامحب هنم هللاانذاعأ هكلاسم یفخو هلخادم
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 ٠ ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف اميس ال ؟فاكتعالا ةيعورشم

 ٠ ًالثم لهألا ةسناؤمك ةحلصمل اصوصخ فاكتعالا يفانت ال ةريسيلا ةثداحملا نأ

 نأ يغبني اذكف اهتيب ىلإ اهعيشيل ماق مث ةهسنآ ذإ + ع هفطلو اغ اخ هو

 ٠ ةميركلا ةيوبنلا قالخألا هذه لثمب نوملسملا ىَّلحتي

 هنم ءيرب وه ءيش هب نظي الثل ةمهت نم هقحلي ام ناسنإلا ليزي نأ يغبني هنأ هيفو
 ٠ ةمهتلا ببسي امم زرحتلا يغبني يأ

 لاق مدلا ىرجم مهنم يرجي وهف مدآ ينب ءاوغإ نم يوَق نكمتو ةردق هل ناطيشلا نأ

 ٠ مهب يدتقي نمو ءاملعلا قح يف دكأتم اذهو “"ديعلا قيقد نبا

 امنإو هّئيش انظي مل نيلجرلا نأ لاحلا رهاظ نم ملعي هنإف هتمأ ىلع سبع يبنلا ةقفش هيفو

 .امهكاله ببس نوكي ءيشب امهل سوسوي نأ امهيلع فاخف ًأليدشلا ناطيشلا ديك ملع

 ناك اذإ مكحلا هجو هيلع موكحملل نيبي نأ مكاحلل يغبني هنمو ءاملعلا ضعب لاق

 ٠ةمهتلل اًيفن ةيلع اًيفاخ

 :فاكتعالل ةيفانملا هتوهش كلذ رثي مل اذإ اهتثداحمو هجوزب فكتعملا ةولخ زاوج

 سْفِنلا ىلع ناطيشلا رطاوخ موجه ىلع ليلد ثيدحلا يفو ؟ديعلا قيقد نبا لاق

 هللا فلكي الط ئلاعت هلوقل هب ذخاؤي ال هعفد ىلع رودقم ريغ كلذ نم ناك امو
 .[م+ ةرييزإ «اهعسو الإ اسفن

 اهعم دبعلا لسرتسا نإف ؟بلقلا قرطت سواسولا *7945(1 / ۳) ةدعلا يفإ يناعنصلا لاق <

 ٠هنع تبهذ ةذاعتسالاو ركذلاب اهعطق نإو كشلا ىلإ هتداق

 )١( ماكحألا ماكحإ ”يف (1) , 9944 /۳) ماكحألا ماكحإ "يف )5 / ۳۹۵(.
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 لامعأل «مارحلا تيبلا ىلإ دصقلا : اعرشو : 07(1 / ۳) برعلا ناسلإ دصقلا «ةغل : جحلا

 . صوصخم نمز يف «ةصوصخم

 اهنأل ؛«ةاكزلا» ب ىّنَتو . نيتداهشلا دعب نيدلا ناكرأ مهأ اهنأل ؛(ةالصلا» ب فنصملا ًادتباو

 هب موقيو «هقيطيو «ةنس لك بجي هنوكل ؛(مايصلا ١ ب ْثَّلثو . ميركلا نآرقلا تايآ يف اهتنيرق

 ىلع الإ بجي الو ءرمعلا يف ةرم الإ بجي ال هنأل ؛(جحلا) رخأو . نيملسملا نم روهمجلا

 . نيزجاعلا نم لقأ مهو «نيرداقلا

 .ةرورضلاب نيدلا نم مولعم هبوجوف «ةمألا عامجإو «ةنسلاو «باتكلاب تبث دقو

 نأ دعب رع ةئس .ةدحاو ةره الإ وو يبنلا جحي ملو «ةرجهلا نم عست ةنس ضرْفو

 جحلا| اهنمو « ةحيحصلا ةريثكلا صوصنلا هيف تدرو دقف هلضف امأ . كرشلا راثآ نم تيبلا رهط

 . © [ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا
 يف ةلقتسملا فيناصتلا الإ - اًنايب - اهيفوي الو ءىصحت نأ نم رثكأف «هرارسأو همكح امأ

 . ةلوطملا رافسألا

 اهفادهأو ةديشرلا هتعيرش رارسأ نم ِرْثُك نم لق ىلع ئراقلا فقيل اهنم ةذبثب ملو
 . ايندلاو نيدلا حالص ىلإ - هتادابعب - فدهي اًئيد هل نأ ىريف «ةديمحلا

 ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا نم هيف هدشاحلا عامتجالا اذهو «ميظعلا يمالسإلا رمتؤملا اذهف

 . دعلاو رصحلا توفي ام «ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو

 للذتلا نم عاونأ ىلع لمتشت يتلا «ةليلجلا ةدابعلا هذه نم جاحلا هب موقي امف «ةينيدلا امأ

 . ىلاعت هللا يدي نيب ءعوضخلاو

 اهلادبت. .او بايثلا علخك «ةايحلا ذالم نم جورخلاو «لاومألا قافنإو رافسألا محقت اهنمف

 لقنتلا مث رافظألاو روعشلا ذخأب هفرتلا كرتو ءءاسنلاو بيطلا كرتو «سأرلا رساح «ءادرو رازإب

 .٠ ةريره يبأ ثيدح نم (1754) مقر ملسمو > (1V) مقر يراخبلا هجرخأ (۱)



 oe هل هددددمهددهددددمد- راجل ةدمغ جرت
 مهب ادح دق . ةيبلم ةربكم ةنسلأو «ةعماد نيعأو «ةعشاخ بولقب اذه لك . رعاشملا هذه نيب

 «سيفنلاو سفنلاو «لاومألاو ناطوألاو لهألا - كلذ ليبس يف - نيسان ؛مهبر تيب ىلإ قوشلا

 ؟ مهبر دنع مهباوث ىرت امف

 . رابتعالاو راصبتسالل ءضرألا يف ريسلاب هللا رمأ دقف «ةيفاقثلا امأ

 لثمت يتلا :دوفولا نوؤش ىلع فرعتلاو «مهب لاصتالاو «سانلا لاوحأ ةفرعم نم هيفف

 دجيف «مهئاهبنب لصتاو «مهئاملعب كاحت اذإ ءاًملعو ةريصب ناسنإلا ديزي ام «هلك ملاعلا عاقصأ

 .هلثمت ةفئاط نفو ملع لكل

 ةفلتخم «ولعلا ةعونتم ادوفو مضي «ميظع رمتؤم جحلا نإف «ةيسايسلاو ةيعامتجالا امأ
 اولثمو اهتهيبشب ةفئاط لكو «هبزحب بزح لك عمتجا اذإف «تاعزنلاو تاهاجتالا ةنيابتم «تافاقثلا

 امو ؛مهرخأ يذلا ام اوأرو «لبقتسملاو رضاحلاو رباغلا مهعضو اوسردو (ةدحاولا ةموكحلا ناحل

 . ةملكلا ديحوتو «عامتجالاو فالتئالا بابسأ امو «مهنيب ةقرفلا بابسأ يه امو مهمدقي يذلا

 «ائولاو ةبحملا ساسأ ىلع «ةيداصتقالاو «ةيعامتجالاو «ةيسايسلاو «قينيدلا مهنوؤش اوثحبو

 . مائتلالاو ةدحولا حوربو

 مهل ريصي اذهبو . مهيلع يدتعملا هجو يف ةبوهرم ةوقو مهودع دض ةدحاو ادي اوحبصأ

 .هدصاقمو هفادهأو هتازيمم هل ءصاخ لقتسم نايك

 مهزع نيملسملل دوعي اذهبو . باسح فلأ هل بسحيو «هتملك ىلإ ىغصيو هتوص عمسي

 :اهراعشو «هلوسر ةنسو هللا باتك :اهروتسد ةيمالسإ ةلود نونبيو مهددؤس مهيلإ عجريو

 . مالسلاو نمألا :اهتياغو «ماعلا حلاصلا :اهفدهو ةاواسملاو لدعلا

 نا رر و ا کی ا ق مور روج لعوب
 .ناسحإلاو لدعلا ءاهضاقنأ ىلع نونبيو «يغبلاو ملظلا ىلع تينب

 رامدلا ةحلسأ عيرذلا توملل عنصت يتلا عناصملا هجتتو «نمألا بتتسيو مالسلا رقي اذهبو

 ؛ضرألا تاريخ جارخإو «عينصتلاو ريمئتلا ىلع دعاست يتلا تادعملا عرتخت نأ ىلإ بارخلاو

 ءالغلاو بدجلا ناكم مالسلاو نمألاو ءاخرلاو بصخلا لحيو هقلخب هللا ةمكح ققحتف

 . ءامدلاو فوخلاو

 . اهب نومهافتي ةدحوم ةغل نم ارمتؤملا) اذه لامعأ ققحت لامكل دب ال نكلو

 . (نآرقلا ةغل» كلذب تاغللا ىلوأو
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 . نيمكاحلا نم ةياعرلاو ؛قيسنتلاو ؛ميظنتلا نم دب ال هنأ امك

 نأ - نمؤملا ملسملا اهيأ - اًديج تمهف ةيمالسإلا تاعامتجالا هذه تارمث تملع اذإو

 نأل ؛فقاستاو نوكلا حالص - هللا ةدابع دعب -هنم دصقي هدقلا ليلج هّميظع اًئيد كل

 . ةملكلا ديحوتو ةمألا عمحل ةليسو مظعأ وه عامتجالا

 . ةيركلا دصاقملل اًميقحت ةميظع ةيانع تاعامتجالاب ينع هنإف اذلو

 ٠ تارم سمخ موي لك مهدجسم يف عامتجالا ةلحملا لهآ ىلع ضرفف
 ٠ عوبسأ لك يف ةعمجلل عامتجالا ةماع دلبلا لهأ ىلع ضرفو

 . ماع لك يف عامتجالا نيملسملا ىلع ضرفو
 هتملك يلعي نأ ىلاعت هللا لأسن . ةراشإلا هذهب هنم يفتكن ؛ليوط ريطخ عوضوم اذهو

 .زيزع يوق هنإ ٠ هءادعأ لذيو «ءايلوأ رصنيو هنيد رهظيو

 كل
 تيقاوملا باب - ١

 ٠ ةيناكمو ةينامز يهو ٠ تاقيم عمج : تيقاوملا

 .ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا وذو لاوش :جحلا رهشأ ةينامزلاف

 .نيثيدحلا نيذه يف تركذ ام : ةيناكملاو

 هذه نم راوزلاو جاجحلا هيلإ يتأيل ةيركتو مارحلا تيبلل اًميظعت تيقاوملا هذه تلعجو

 كلذ يف نأل ؟رجشلا عطقو ديصلا نم هلوح ام مرح اذلو ؛نيعشاخ نيعضاخ نيمظعم هودحلا

 هلهأ قزرو هّئمأو سانلل ةباثم هلعج ؛ىلاعت هناحبس هللا E هتمرحب اًقافختسا

 ٠نوركشي مهلعل تارمثلا نم

 س نيتئام ا دعب عباسلا ثيدح ا س

Vv}اَذ ةنيدملا لهأل قو ا هللا لوسر ؛ نأ : هاف سابع نب هللادبع نع[  

 ا 1 ”ِنَمَيلا لهألو «الزاَنملا ف ن رلهألو ٠ ا ”ماشلا لهألو ءانقيلحلا
 ےس ا رے تي سس مرک مدعو ع ل هك عر و

 كلذ نود ناك نمو ةرشعلا وأ جحلا دار نمم نها ريع نم نهَلع ىنأ نَملو نه نها
 ت

 )۱0۲٤(۰ )1015(: )١1019(« )۱٥۳۰(« مقر يراخبلا ٠ «ةكم نم ةكم لهآ ىتح 2 اشنا ثْيَح نمف

 1۸1 / ۱۲) مقر ملسمو )۱۸٤٥(



 تح (o) ةدممصص ممم مصمم | ةديق عرش
 س نيتئام ا دعب نماثلا ثيدح ا هب

 نم ةتيدلا لهأ أ لهب : لاق جیک ها لوسر نأ: إب رمع نبذل دبع نڪ !۸ ١
 ` ا نرق» نم دج لهوا ا: نم ماشلا لهأو « (ةفيلخلا يذا١

 .«مّلْمَلَي نم ِنَمَيلا ُلْمَأ لهو : لاق هللا ر ن ينبو: هللا دبع لاق

 . )١145(1 مقر ملسمو. (191؟5) مقر يراخبلا]

 : ةيناكلا تيفاوملا +

 5 ةقطنملا كلتب تبني فورعم تبن ءافلحلا ريغصت ماللا حتفو ءاحلا مضب: ةفيلحلا وذ

 نم ةفاسملا غلبتو اهيلإ لصي- نآلا- ةرونملا ةنيدملا نارمع داكيو- يلع رابآ- نآلا ىمستو

 نع ةمركملا ةكم ىلإ ةفضلا كلت نمو. وليك رشع ةثالث يوبنلا دجسملا ىلإ ةفيلحلا يداو ةفض

 ىتأ نمو ةنيدملا لهأ تاقيم ةفيلحلاو وليك نيرشعو ةينامثو ةئامعبرأ- مومجلا يداو- قيرط

 . مهقيرط نع

 رحبلا نيبو اهنيب ةيرق.ء ءاه اهدعب ءافلا حتفو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميحلا مضب: ةفححلا

 نم سانلا مرحيو بارخ نآلا يهو. لايكأ ةرشع رمحألا

 نع ةمركملا ةكم نع دعبتو  ةيموكحلا سرادملاو قفارملاو رئاودلا اهيف ةريبك ةنيدم: غبار

 ندرألاو ايروسو نانبل لهأ غبار نم مرحيو وليك نينامثو ةتسو ةئام- مومجلا يداو قيرط

 يف ةيلامشلا ةقطنملا ضعبو ايقيرفإ نادلبو « عبرألا برغملا تاموكحو نادوسلاو رصمو نيطسلفو

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 - ململا: لاقيو , ىرخأ ميم اهدعب ىرخأ مالف ميمف مالف ةيتحتلا هانثملا ءايلا حتفب: ململي

 ةكلمملا لحاس نم يتآلا قيرطلا انتموكح تتلفس الو ململ: نولوقي نآلا ةقطنملا كلت ناكسو

 - ىمسملا ميدقلا مارحإلا ناكم ريغ نم ململي يداوب راملاو ةمركملا ةكم ىلإ يبونجلا ةيبرعلا
 انعمو هيلإ انبهذف ديدجلا قيرطلا عم مارحإلا ناكم ةفرعمل تلكش ةنجل ءاضعأ دحأ تنك- ةيدعسلا

 نع مهانلأسو ةقطنملا كلت ناكس نم نسلا رابكو نايعأب انعمتجاو تايمسملاب نوفراعلاو ةربخلا لهأ

 فرعن ال اننإو مكمامأ يذلا يداولا اذه وه ململي نإ: اولاقف داو وأ لبج وه له ململي ىمسم

 هدمت مث« ارسلا لايجب نم لر ويسر يدارلا اة صاع بسال اف ر نالا اذهب ىمسي ًالبج

 نم دتمم هارجم نإو « هنودهاشت يذلا لحفلا يداولا اذه راص ىتح مظعي وهو هيبناج يف ةيدوألا

 . ةمريجملا- ىمسي لحاسلا يف ناكم دنع رمحألا رحبلا يف بصي ىتح برغلا ىلإ قرشلا
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 وليك نيسمخو ةئام وحنب ردقي رمحألا رحبلا يف هبصم ىتح ةارسلا لابج حوفس نم هنإو
 مالك قيبطتو ةدهاشملاو ةقطنملا يف لوجتلا دعبو هارجم فصن وحن يف ةيدعسلا يف نآلا نحنو

 فيرشلا ثيدحملا يف دراولا ململي ىمسم نأ انيدل ررقت ناكسلاو ةربخلا لهأ لاؤسو .ءاملعلا

 نميلا قرط عيمجل ضرشعملا يداولا اذه لك وه مهقيرط نع ىتأ نمو نميلا لهأل اًناقيم
 ةارسلا لابج حوفس يف هعورف نم هيلع مسالا نأو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لحاسو يلحاسلا

 يأ نم مارحإ الب هزواجتي نأ هب رمو اًنكسن دارأ نمل لحي ال هنأو ءرمحألا رحبلا يف هبصم ىلإ

 . هقرط نم قيرطو هتاهج نم ةهج

 دجسمو ةسردمو ةرامإ اهيفو «ةيدعسلا ركب اهيف ةيرق ىهو ةيدعسلاب رمي قيرطلا ناك دقو

 امأ قلبك الا قا E E a ىلإ بسر E نجل

 ململي يداو ىلع رمي وليك نيرشع وحنب اًبرغ ةيدعسلا نع عقي وهف انتموكح هتتلفس يذلا قيرطلا

 . وليك نيرشعو ةئام ةكم نع ململي يداو نوكي ململي ىلإ هرم دنعو

 يف رمي ام امهريغو ديدجلا قيرطلاو ميدقلا قيرطلا نم مارحإلا زاوج نيلوؤسملل انب نحنو

 الف ه ١4١7 ماع نم يناث عيبر يف رطسألا هذه بتكأ نآلا انأو. ه ١5٠١ ماع جح كلذو اذه

 ةفض ىلع دعيو ديدجلا قيرطلا اذه ىقبي وأ لوألا رمملا ثيح ةيدعسلا نم قيرطلا داعي له يردأ

 . نيمرحملل هايم تارودو «مارحإلل ةنكمأ يداولا

 ايزيلامو ايسينودنأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لحاوسو يلحاسلا نميلا ململي نم مرحيو ٠

 وأ تارئاطلا قيرط نع هبلاغ جحلا حبصأ نآلاو ءايسآ بونج جاجح نم مهريغو دنهلاو نيصلاو

 . ةدج ئناوم يف الإ وسرت ال يتلا رخاوبلا

 راغص يباور عبرأ دوجول بلاعثلا نرق :لاقي دقو «ءارلا نوكسو فاقلا حتفب : لزانملا نرق

 اهنم نآلا يقبو - فئاطلا - ةكم قيرط ةعسوتل يباورلا كلت ىدحإ تليزأ دقو بلاعثلا اهنكست

 اذهو . ريغصلا لبجلا وه نرقلاو . ةقطنملا نع تبره نارمعلا عسوت عمف بلاعشلا امأ «ثالث

 نور ا هم ك ىلإ تارا ولكم يبس نطو وكلا" نا دوا هسا رفا تالا

 ليسلاو - وليك نوعبسو سمخ اهنم اومرحي نأ سانلا داتعا يتلا ةنكمألاو يهاقملا نمو وليك

 . ةعونملا سرادملاو تامدخلاو قفارملاو رئاودلا عيمحو ةرامإو ةمكحم اهيف ةريبك ةيرق نآلا ريبكلا

 . مهريغو ناريإو قارعلاو جيلخلا لهأ نم هلك قرشلا جاجحو دجن لهأ - لزانملا نرق نم مرحيو

 هنم مرحي ال ناكو ةسردم اهيف ةرماع ةيرق وهو - لزانملا نرق - ىلعأ وه اذه : مرحم يداو



 اماه اًمرحم راصف ءاركلا لبجو ادهلاب راما ةكم - ةقئاطلا قرط اه ركح تق نخ الا

 فقاومو ةجراخلاو ةلخادلا ةعلفسملا هقرط هل ءادج اريك ادجسم ةموكىلا هيف تنبف اًمحدرم

 ٠ ماهلا مرحملا اذهل ءانبو ميمصت ثدحأب هايملا تارودو لاستغالا ةنكمأو ةحارلا ناكمو تارايسلا

 ةسمخب ةكم نع دعبيو لزانملا نرق عرف هنأل ؟ الا تیس نف القسم اًناقيم ربتعي ال وهو

 هنم مرحيو ١طقف وليك نيتس وحن ةكم نع ناكل ارك لبج تاجرعت ةرثك الولو ٠ وليك نيعبسو

 يزاجحلا ةكلمملا بونج جاجحو فئاطلا جاجحب ديزيو ؛هلفسأ يف يذلا تاقيملا نم مرحي نم

 ٠ يزاجحلا نميلا جاجحو

 لبجلا وهو اًقرع هيف نأل كلذب ىمس ؟فاق اهدعب ءارلا نوكسو نيعلا رسكب : قرع تاذ

 نارتو نول ا ا
 ءءاه مث ةيتحت ةدحوم ءاب مث ةيتحت ةانثم ءاي مث ةروسكم ءار اهدعب ةمجعملا داضلا حتفب ةبيرضلاو

 يف درو نكلو ؛نيحيحصلا ثيدح يف دري مل تاقيملا اذهو «راغصلا لابجلا يهو بارضلا ةدحاو

 ملعلا لهأ ضعب فعض دقو ٠ قرع تاذ قارعلا لهأل تقو مي يبنلا نأ ننسلا ضعب

 اال

 yS ” يرابلا حتف يف لاق

 وهو اًنرق دجن لهأل دح مع هللا لوسر نإ نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف شت رمع اوتأ ةرصبلاو

 مل :يعفاشلا لاق < قرع تاذ - مهل دحف مكقيرط يف اهوذح اورظناف : لاق انقيرط نع روج

 قرع تاذ نأ ىلع لدي اذهو «سانلا هيلع عمجأ امإو «قرع تاذ دح هنأ اسيا يبنلا نع تبثي

 ملسم حرش يف يوونلاو دنسملا حرش يف يعفارلاو يلازغلا عطق هبو « هيلع اًصوصنم سيل

 ٠ كلامل ةنودملا يف عقو اذكو 87(1 / ۸)]

 دنع رباج ثيدح يف كلذ عقو دقو «صوصنم هنأ ةيعفاشلا روهمجو ةلبانحلاو ةيفنحلا ححصو

 دنع امهالك يمهسلا ثراحلا ثيدحو ةشئاع ثيدح يف عقو دقو ٠ هعفر يف كوكشم هنأ الإ ملسم

 هيلع ی ر لاق نم لعلف ًالصأ ثيدحلل نأ ىلع لدي اذهو ٠ يئاسنلاو دواد يبأو دمحأ

 قعر حاف لك ىلعو ل .ىرابلا حتف نم اًصلخم ها ثيدحلا فعض ىأر وأ هغلبي مل

 لاق دقف هيلع صن نكي مل نإو «ةفورعملا هتاقفاوم نم وهف هلهجو هيلع صوصنم ناك نإف هت رمع

 ٠ (۲۸ / 5) يئاسنلاو ؛(۱۷۳۹) مقر دواد وبأو ۱۱۸۳(۰ / ۱۸) مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ (۱)

 ٠ (1881) مقر هحيحص يف ٠ 5 (۳A4 / ۳) .٠ )٤( حيحص ثيدح وه لب (۲)



 ىلع نوملسملا عمجأ دقو . «يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعا : تت

 .دمحلا هللوسحلا تيقاوم دحأ هنأ

 يعمو ء«تاقيملا اذه ىلإ ةمركملا ةكم نم ه507١ ماع يف مرحم رهشب تمق دقو

 خيراتلا ىلع نيعلطملا نمو ةقطنملا كلتب نيفراعلا نم وهو يثراحلا نازوف نب دمحم ةفيرشلا

 نيب اًبعش روكذملا تاقيملا تدجوف ْنبإلا ىلع ةكم ىلإ ةبيرضلا نم جحلا قيرط ثحب يدصقو

 وليك فصن لامشلا ىلإ بونجلا نم هضرعو وليك ةثالث برغلا ىلإ قرشلا نم هلوط باضه

 برغلا نم هدحيو ”لخنا عير ”قرشلا نم هدحيو هباضه يبونجلاو يلامشلا هيبناج نم هدحيو

 نم الو دجن نم وه الف زاجحلا نم تاقيملا اذه ربتعيو رم يداو يف بصي يذلا ةبيرضلا يداو
 وحنب اًقرش هنع عقيو .ةيلاع لابج هيف سيلف ةرح نوكي داكي ضفخنم زاجح هنكلو ةماهت

 .دجن دالب ئدتبت ثيح ةعساولا -ةبكر ءارحص -اًقرش قيقعلا يلي مث قيقعلا يداو وليك ةرشع

 نم ةفاسملاو .اًناقيم قرع تاذ لعج يذلا هشت رمعل ةفلاخم -ةعيشلا -قيقعلا نم مرحيو

 -ةقرلا ةكم -قيرطلا اهب رمي يتلا ةنكمألا رهشأو .وليك ةئام ةكم ىتح قرع تاذ تاقيم

 مث دوربلا مث -قيضملا مث -ةيماشلا ةلخن يداو مث سابعلا ينب راثآ نم ةميدق ةميظع ةكربو راثآ

 يف ةتلفسملا قرطلا نأل ذحأ هنم مرحي الف نآلا روجهم تاقيملا اذهو لدعلا مث ةيدهاجملا عئارش

 ٠ زانملا نرق )ريبكلا ليسلاو فئاطلا ىلع رمت امنإو هيلع رمت ال قرشلا يفو دجن

 رمتعملا وأ عك مرحي نأ طايتخالا نإف اذلو ماظع ةيدوأ مارحإلا تيقاوم عيمج : ةظحالم

 .تاقيملل ازواجتم ربتعي الئل :يداولا نم ا ىلا ولا معلا

 :هتصالخخ ام وهو ه۱۳۹۹/۱۰ /۲۱ خيرات ٥۷۳۰ مقر ءاملعلا رابك سلجم رارق يف ءاج

 كلملا ىلإ وطقب ةينيدلا نوؤشلاو ةيعرشلا مكاحملا سيئر دومحم لآ ديز نب هللادبع خيشلا ثعب "

 ةيوحلا تارئاطلا باكرل اًناقيم ةدج لعج زاوج نمضتت لئاسر دوعس لآ زيزعلا دبع نب دلاخ

 سلجملا نإ لي ام ردصأو ىوتفلا كلت ضرعتساف سلجملا ىلإ تليحأ دقو ٠ةيرحبلا نفسلاو

 صوصنلاب ةدودرم اهيلإ دنتسا ىتلا تاغوسملا نأ ىري ةلاسرلا ىف تدرو ىتلا رومألا ةسارد دعب

 تيقاوملا نع ملعلا لهأ ركذ امو ةلدألا ىلإ عوجرلا دعب هنأو ةمألا فلس عامجإو ةيعرشلا

 يلي ام عامجإلاب ررقي سلجملا نإف هبناوج عيمج نم عوضوملا ةشقانمو ةيناكملا

 مكاحملا سيئر دومحم لآ ديز نب هللادبع خيشلا ةليضف نم ةرداصلا ىوتفلا نأ : الوأ



5 
 ا

 0-7 ۳۳ ١ @@ ه0 20: <: 2: @ هت: 2: < هج هت: ه١ A ه2: 5 © رماجعإلا ةطمغ يرش

 نفسلاو ةيوجلا تارئاطلا باكرل اًناقيم ةدج لعج زاوجب ةصاخلا رطقب ةينيدلا نوؤشلاو ةيعرشلا

 فلس عامجإو مك. هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم صن ىلإ اهدانتسا مدعل ؛ ةلطاب ىوتف ةيرحبلا

 . مهلاوقأب دتعي نيذلا نيملسملا ءاملع نم دحأ اهيلإ هقبسي ملو ةمألا

 نأ دجال اوه E E ناكل كيتنا E تع نا وردم لارا

 هللاب و اذه  ىلاعت هللا مهمحر ملعلا لهأ هررق امكو. ةلدألا كلذل دهشت امك مارحإ ريغ نم هزواجتي

 تيقاوملا نع يثحب ىهتنا اذهبو « رارقلا نم ةصالخلا ها. دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو قيفوتلا

 ىلع ديدحتو قيبطتو ةدهاشم نع بتك هنأل ؛ باتكلا اذه ريغ يف هدجت نأ لق ثحب وهو ةيناكملا

 . ليكولا معنو انبسح وهو ةمصعلاو قيفوتلا ىلاعت هللا لأسنو « ةعيبطلا

 : يلامجالا ىضعملا +

 : لالجإلاو « سيدقتلاو , ميظعتلاو . ميركتلا مارحلا تيبلا اذهل

 يف ىتأو مرحأ دقو الإ ةرمع وأ « جحب , هدصاق اهزواجتي ال «دودح هل لعج نأ كلذ نمو

 . رهطملا تيبلا اذهل اًمارتحاو هلل ةدابع « لالجإو سيدقتو « عوضخو عوشخ لاح

 لكل لعج لب « هتاهج ىدحإ يف اًدحاو اًناقيم مهل لعجي مل هنأ « هقلخب هللا ةمحر نمو

 نم تاقيم لعج ىتح « مهقيرط يف سيل اًناقيم مهدصقب ةقشملا مهقحلت الل ؛ اًناقيمو اًمرحم ةهج
 مهمزلي الف « ةكم نم جحلاب نومرحي ةكم لهأ ىتح « هيف وه يذلا هناكم تيقاوملا نود هراد

 . ةرمعلاب مهلعفك لحلا ىلإ جورخلا

 :ثيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - مارحإ نودب اهزواجت اكسن دارأ نمل لحي ال « تيقاوم ةروكذملا ةنكمألا هذه لعج .

 . هيف نكاس وه يذلا هناكم نم تيقاوملا نود نم اًناقيم نأ - ۲

 . جحلا يف اذهو ءاهنم ةكم لهأ تاقيم نأ - ۳

 . ةعبرألا ةمئألا مهنمو , روهمجلا لوق وهو حلا ىلإ جورخلا نم دب الف «ةرمعلا امأ -

 . «ةرمعلل اًناقيم ةكم لعج اًدحأ ملعأ ا : يربطلا بحملا لاقو -

 . ثيدحلا موهفم اهمواقي الف ةتباث ةروهشم ةشئاع ةصقو -

 و ر ع ل رد را و ت اد نق هلوق لدي ٤

 ىلع مزع هل ددجت نإ مث. مارحإلا هيلع بجي ال هنأ .هوحنو بيرق ةرايز وأ ةراجتل ٠

 . جحلا يف ةكم نم وأ تيقاوملا لخاد ولو كسنلا ءادأ ىلع مزع ثيح نم مرحأ مارحإلا



 . ىلاعت هللا ءاش نإ اًبيرق هقيقحت يتأيو «ءاملعلا نيب فالخ :ةلأسملا هذه يفو -

 ىلإ هكلاس قيرط يف نوكي اًناقيم ةهج لكل لعج ثيح «هقلخب ىلاعت هللا نم ةمحر -

 ال مأ ةهجلا كلت لهأ نم ناكأ ءاوس «ةكم

 . ةريبك ةقشم هنم تأي مل نم ىلع شل «ةدحاو ةهج يف تاقيملا لعج ولو -

 قدص ىلع ةلادلا هتازجعم نم ةزجعم ءاهديدحتو تيقاوملا هذه مسرب يبنلا ريدقت يف - ٠

 . هتوبن

 «نوملسيس تاهجلا كلت لهأ نأب هنم ًاراعشإ ءاوملسي مل اهلهأو ءاهتقوو ءاهددح دقف -

 . ةنملاو دمحلا هللو «ناك دقو ءاهنم نومرحيو «نوجحيو

 هدصق نم هزواجتي ال يذلا «ىمحلا اذه هل لعج ذإ .هسيدقتو تيبلا اذه ميظعت - ۷

 . ةصاخلا ةئيهلا هذهب ءاعضاخ ءاعشاخ امركم ءامظعم هنم ءاجو الإ ءكسنب

 ١ ءاملعلا فالتخا ×

 وأ كسنل هلوخد ناكأ ءاوس «مرحلا لوخد دارأ نمل مارحإلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 دارآ نم ىلع هبوجو يف اوفلتخاو . كسنلل هلوخد دارأ نمل مارحإلا بوجو ىلع اوعمجأو . هرب

 . كلذ ريغ وأ «نكس وأ «ةراجتل هلوخدك « كسن ريغل لوخدلا

 ديه نا ع بوجو ىلإ : دمحأو كلامو «ةفينح وبأ : ةثالثلا ةمئألا بهذف

Oo 

 ماوي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهوا : ةكم يف ما هلوقب نيلدتسم .هريغ وأ كسنل ناكأ ءاوس

 مارح وهف «راهن نم ةعاس الإ يل لحي ملو «يلبق دحأل هيف لاتقلا لحب مل هنإو َماّيقلا

 اولدتساو . 1787(1 / )٤٤٥ مقر ملسمو ء(١١۱۸۳) مقر يراخبلا| . «ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب

 نبا لاق ارحم الإ كندا لحال ا يقهيبلا دنع سابع نبا ثيدحب

 . ديج هدانسإ : "رجح

 وأ جحلا دري مل نمل مارحإ الب لوخدلا زاوج ىلإ : هنع روهشملا يف يعفاشلا مامإلا بهذو

 اهراتخا ,دمحأ مامإلا نع ةياور وهو « ىلحملا» ىف مزح نبا هرصنو «ةيرهاظلا بهذم وهو .ةرمعلا

 5 ةرهاظ يهو : عورفلا يف حلفم نبا لاق « ليقع نب ءافولا وبأو « ةيميت نبا» مالسإلا خيش

 (ةرمعلاو جحلا دارأ نمم» : ثيدحلا اذه ىف هلوقب كلذ ىلع اولدتساو

 .(؛ 5/9 صيخلتلا يف (۲) 0 - 79/0) ىربكلا ننسلا يف ف )١(
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 يف وه امنإو «مارحإلا يف لخد هل سيل ثيدحلا نأب نيبجوملل . لوألا ليلدلا نع !وباجأو

 جتحي الو يقهيبلا قيرط نم فوقوم هنأب «سابع نبا ثيدح نع اوباجأو « ةكم يف لاتقلا ميرحت

 ةدحاو ةرم الإ ةرمعلاو جحلا هللا بجوي ملو . ةجحب سيل فوقوملاو « قرطلا نم اهادع اميف هب

 . بجوم ليلدب الإ ةمذلا ةءارب لصألاو .رمعلا يف

 + ةدئاش دع

 هل وأ ءامهوحنو ةهكافلا وأ بطحلا بلجل مرحلا ىلإ ددرتملا ريغ قح يف «فالخلا نم ركذ ام

 . سكعلاب وأ «ةدج» يف هلهأو .ةكم يف لمع وأ ةفيظو هل وأ هيلع ددرتي لحلا يف ناتسب

 مالك نم هيلع َتْعلَّطا اميف ,ءاملعلا ةماع دنع مارحإلا مهيلع بجي ال مهوحنو ءالؤهف

 « مارحإ ريغب ةكم ىلإ لخاد لك ىلع ميرحتلا نم ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام الإ ,بهاذملا ءاهقف
 فاه ناعم لمعلا

 دك
 ايثلا نم مرحلا هسبلي ام باب - ١

 . ثيداحأ ةعبرأ بابلا اذه يف ىلاعت هللا همحر فلؤملا ركذ

 . هبنتجي امو بايثلا نم مرحلا هسبلي ام نايب يف : ىناثلاو لوألا
 . بابب هدرفأسو «ةيبلتلا نايب يف : ثلاثلاو

 ددعت نم نيبتيل ؛ اًضيأ بابب هدرفأسو «مرحم الب ةأرملا رفس مكح نايب يف : عبارلاو

 . ماكحألا نم ثيداحألا يف ام مجارتلا

 . ثيدحلا يف يذلا ,لاؤسلا نم ةمجرتلا ذخأ فلؤملاو

 س نيتئام ا دعب عساتلا ثيدح ا اه

 نم مرحلا سبي ام هللا لوس اي : لاق الجر نأ : في رمع نب هللا دبع نع |۲٠۹

 «سنارّبلا الو تاليوارسلا الو مئاَمَعلا الو « صمُقلا سلي الا : هل ل لاق . ؟باّيتلا
 ساو نا ارق ا دلع ا قاض 2

 الو ِنْيَبْعَحلا نم لَمْ اًمِهْعَطْقَيَلو و ديب أل انك ألا فالح الو

 الا عر 1 EN سرو وأ نآرَفعَر هسم اتش بالا نم اوسبلت

(O°) , (040) A4)(۱۱۷۷) مقر ملسمو (08675) ¢ )0-1 , )0-0( , ] . 

 ىلع

 . «نْيزافقلا سبلت الو ةأر بقتنت الو : (۱۸۳۸) مقر يراخبللو
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 ةظفل يهو تاليوارسلا هعمجو « عمجلا ةغيص ىلع درفم وهو « ثنؤيو كدي ليوارسلا

 ت نانا رع ةا

 مالسإلا ردص يف كاسلل سابل ء هب قزتلم «هنم هسأر بوث «سنرب عمج : سناربلا
 )١/ ١77(1 ةياهنلاإ. نآلا ةبراغملا هسبليو

 ىلإ نوكيو , لجرلا يف سبلي ام وهو ,ءاخلا مضب « فخ» عمج ءاخلا رسكب : فافخلا

 )١55/5(1 برعلا ناسلا . قاسلا فصن

 . هللا ءاش نإ يتأيو .دحاو امهمكحو « نيبعكلا ىطغ امف « براوجلا امأ

 !(85 ص) سوماقلا . هباصأ : هسم
 ةياهنلا| .. ةيط ةأر هلو ,بايثلا هب غبصي « رفصأ تبن « ءارلا ا تاون ا شوو

10V /o) 

 40/5(1) برعلا ناسلإ . اًضيأ هب غبصي ةينسوسلا ةليصفلا نم رمعم يلصب تابن: نارفعزلا

 اهينيعل لعجتو - رامخلاب هيطغت يأ - اههجو ةأرملا رّمَحَت نأ وه : باقتنالا : بقتنت الو
 . امهنم رظنت نيقرخ

 نم اهيقي .اهريغ وأ ءدولج وأ «قرخ نم ,نيديلل لمعي ءيش وهو زاّمفُف ةينثت : نيزافقلا

 . )٠٠١/١١([ برعلا ناسلإ . روقصلاو ةازبلا ولماح هلعجي ام ةئيه ىلع «هريغو دربلا

 )٠١17/١75(1 برعلا ناسلإ . قاسلا لصفم دنع نائتانلا نامظعلا : نيبعكلا

 : يلامجإلا ىنعملا #

 .. لالحإلا ةئيه فلاخت ةئيه مارحإلل نأ غي ةباحصلا فرع دق

 . مرحملا اهسبلي يتلا « ةحابملا ءايشألا نع ميش يبنلا لجر لأس اذلو

Eدقو تم ةليلق ودم اهنالا# اهي انوا ةانييالا وع اوما  

 لا لع هادا انت: تو نا ات ىلا ءايشألا نايبب هباجأ - ملكلا عماوج مب يطعأ

 نم مرحملا لجرلا ىلع مرحي ام هيلع دعي مي ذخأف .ريثكلا ملعلا لصحي اذهبو «لحلا

 لصف ام لكو ,صيمقلا سبلي ال: لاقف .هدارفأ نم ههباش ام ىلع «هنم عون لكب اهنم «سابللا
 الو هل اًقصالم «سأرلا هب ىطغي ام لكو «سناربلاو مئامعلا الو «ندبلا ردق ىلع طيخو



 فافخلا الو اطيحم وأ اطيخم ةمهوحنو نيزافقلاك دو حاكم وسام كو هاو وللا

 .كلذ ريغ وأ دلج وأ كفوص وأ نطق نم ةيبعكلل نيرتاس نيلجرلاب لعجي امم طمهوحنو
 ىلع انوكيل ئريبعكلا لفسأ نم امُهعَطَقَيْلو نيفخلا سيل ها ا ا

 ع رک اھ ف اهيضتقي ماقملا اغإو كاؤسلا يف نكت مل دئاوف ادا مث .نيلعنلا ةئيه

 طيخم ريغ وأ اطيخم اهريغ وأ عبايثلا نم اًئيش سبلي الو  :لاقف ئثنأو ركذ نم اًقلطم مرحلا

 ٠بيطلا عاونأ بانتجا ىلع كلذب اهبنمو ء«؟رمرولا وأ نارفعزلاب اًبيطم ناك اذإ

 لاقف ةهرتس اف اک لاعدإو اهيحجو ةظدت ت ميرحت نم ةأرملا ىلع بجي ام نيب مث

 . «نيزافقلا سبلت الو «ةأرملا بقتنت الو» : سي

 :ثيدحلا نم ذخوي ام د:

 .هملع دوصقملا ىلإ اهجوتم نوكي نأ يغبني لاؤسلا نأ ١-

 عبولطملا ينعملا ىلإ هميقيو هلدعي نأ مئالم ريغ لاؤسلا ىأر اذإ لوؤسملل يغبني هنأ ٣

 تيقاوم يه لق ةلهألا نع كنولأسي : :ىلاعت هلوقك كاؤسلا نع اًحفص برضيو
 . 011869 ةيآ ةرقبلا ةروسإ | «جحلاو ساثلل

 يهف ةحابملا ءايشألا امأو 5000 باللا نم مرحملا اهبنتجي يتلا ءايشألا نأ ۳

 يبنلا فرص ىنعملا اذهلو ٠ةحابإلا لصأ ىلع اهنأل ؛دحلاب فرعت ىتلا ةريثكلا

 . .هسيلي أل ام نايب ىلإ مرحلا هسبلي امع لئاسلا لاؤس مي

 ٤“ ةيظغتو طيخملا سبل اهل حابيف ةأرملا امأو 0لجرلاب ةصاخ ةسوبلملا ءايشألا هذه ميرحت ٠

 ارا

~oنأ اخ دلا يدق يلع اا لك هوان و اغ و ا  

 نم ةهضعب وأ اا ل اق لك ىلع ت 1 مئامعلا )و سناربلا »لثمو ٦¬

 .امهوحنو يقاوطلاو عسنالقلا لخديف .ردانو داتعم نم كشر طيخم

 ءاوس lS ا ركاب الك یا ااقو ١ كاملا ل ~۷

 ءاهريغ وأ نطق وأ فوص وأ دلج نم ناك ش

Saa “۸ا را ضخ و  

 .نيلعنلا ىنعم يف انوكيل ؛نيبعكلا لفسأ نم اًمهعطقيل



 رمال ملا ريسيت ese )0( هد
 ءاش نإ «هنم حجارلا نايبو «كلذ يف ءاملعلا فالتخا ءاذه دعب يذلا ثيدحلا يف يتأيو 2

 ٠ لجرلا ىلع انه ميرحتلا نأ ىلع اوقفتاو :ةيميت نبا دجملا لاق . هللا

 ركذ نم مرحم لكل «بيطلا عاونأ نم امهانعم يف امو «نارفعزلا” و ؟سرولا” ميرحت - 4
 -: ننأو

 ركذلا ىلع «نيزافقلا سبل ميرحتو ٠ هيف اهمارحإ نأل ءاههجو ةأرملا ةيطغت ميرحت - ١

 ٠ ىثنألاو

 ٠ لئاسلا لاؤس يف نكت مل ءاهلبق يتلاو ةدئافلا هذه - ١

 نايبل بع ىبنلا هداز «لاؤسلا ةنيرقب ءاهب لئاسلا لهج هيَ ىبنلا نظ امل نكلو

 1 ٠ هتبسانم دنعو “هيلإ اا تقو ملعلا

 ١ - ةريثك رارسأو مّكح *مرحملاب صاخلا سابللا اذهل ٠

 اذهب. زكدتلو الا ةئيرو.هفرتلا' نع: نحب ٠ عفو عوض لاج نق: نوكي نأ ا
 ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق ٠ ةبقارملا ىلإ برقأ نوكيف «توملا لاح سابللا

 ءاهداتعم نع جورخلاب ةميظعلا ةدابعلا هذهب سبلتلا ىلع سفنلا هيبنت هيف : (516/)

 ٠ اهبادآو اهطورشو اهناكرأو اهنيناوق ىلع ةظفاحملاو اهيلع لابقإلل بجوم كلذو

 ىلع نوملسملا عمجأ : 1031/9 ملسم دئاوفب ملعملا لامكإ يفإ ضايع يضاقلا لاق - ٠

 «طيخملا ىلع صيمقلاو ليوارسلاب هبن هنأو «مرحملا هسبلي ال ثيدحلا يف ركذ ام نأ

 ىلع فافخلابو «هريغ وأ ناك اًطيخم «سأرلا هب ىطغي ام لك ىلع سناربلاو مئامعلابو

 ٠ نيلجرلا رتسي ام

 ام اًئيش سبلي نأ مرحملل سيلو : )١١/77(! ىواتفلال ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق - ٤

 طغي مل اذإ هضرمي نأ فاخي يذلا دربلا لثم ةجاحلاو «ةجاحل الإ م اء يبنلا هنع ىهن

 مايأ ةثالث مايصب امإ يدفي نأ هيلعو «هعزن هنع ىنغتسا اذإف «ةجاحلا ردق سبليف «هسأر

 دم وأ ريعش وأ رمت نم عاص فصن نيكسم لكل «نيكاسم ةتس ماعطإ وأ ةاش كسن وأ

 ٠ هدعبو روظحملا لعف لبق يدفي نأ زوجيو ٠ رب
 * ةدئاف +

 5 سأب الف «هوحنو امهؤادترا امأ ٠ داتعملا سبللا وه « طيحملاو طيخملا سبل نع يهنلاب دارملا
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 ىلامجإلا ىنعملا :

 كسانملا ماكحأ نيبيو « عادولا ةجح يف تافرعب جيجحلا بطخي يع يبنلا ناك ٠ ناكو

 ايندلا نم قيض يف «تقولا كلذ يف نوملسملا ٠ يف امهسبلي نيلعن دجي ال نم نأ مهل نيف
 نيبعكلا ارتس ولو نيفخ امهلدب سبليلف «همارحإ ٠ الو ليوارسلا سبليلف “اًرازإ دجي مل نمو

 اهعسو الإ اًسفن فلكي ال يذلا «ىلاعت هللا نم ةصخرو “عراشلا نم اًفيفخت ؟هقشي ٠

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - كسانملا بادآو جحلا ماكحأ نايبل ةفرع يف ةبطخلا ٠

  - ۲هبساني اب تقو لك يف سانلا ريكذت يغبني هنأ ٠

  - ۳نيفخلا سبليلف «نيلعن دجي مل نم نأ ٠ هيف فالخلا يتأيو ءامهل عطق الب :هرهاظ ٠
 ٤ - ليوارسلا سبليلف «ارازإ دجي مل نم نأ ٠ هذه يف ليوارسلاو نيفخلا سبل عم ةيدف الو

 لاحلا ٠

 - اهعسو الإ اف هللا فلكي ال ذإ[ ءاهرسيو ةعيرشلا هده ةحامس ٠

 نيتددحلا نيد خيفوتلاو .ءاملعلا فالتخا د: :

 نيفخ دجوو نيلعن دجي ال يذلا «مرحملا مكح يف ءاملعلا فلتخا ٠

 هل حابي هنأ وأ «ىدفو مثأ لعفي مل نإو « نيبعكلا لفسأ نم امهعطق هيلع بجي لهف
 ؟ ةيدف هيلع سيلو عطق الب امهسبل

 يروثلاو «يعفاشلاو “كلامو «ةفينح وبأ «ةثالثلا ةمئألا مهنمو “ءاملعلا نم روهمجلا بهذف

 قاحسإو E ٠ امهعطقيلف نيلعن دجي مل نإف

 ىلع ءا سابع نبا ثيدح هيلع لمحيف ؛ بوجولا يضتقي رمأ هنأل ؟؟نيبعكلا لفسأ نم

 ديقملا ىلع قلطملا لمح" ةدعاق ٠

 اط لاو ا لع ني انشأ يوريو «يناثلا ىلإ هنع روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذو

 انعم يذلا سابع نبا ثيدحب نيلدتسم «ةمركعو ٠ 1



 مهلا
 «اظك# سابع نبا ثيدحب خوسنم هنأ اهنسحأ ةبوجأب س رمع نبا ثيدح نع اوباجأو

 .عادولا ةجح لبق ةنيدملا يف هلاق رمع نبا ثيدح امنيب تافرع يف هب بطخ يذلا

 : ينأي اب خسنلا يف مهلوق اوديو

 يف همالك رضحت مل ممأ نم دهشم ىلع “اتافرع "ب عطق الب نيفخلا سبل قلطأ هنأ 23١

 امع تكسيل ناك امف ةيلع اذه اولمحيل لوألا ثيدحلا نم ملع مهدنع سيلف ةنيدملا
1 

 :عنتمم اهنع نايبلا ريخأتو ةجاحلا تقو وهو تافرع يف انك سابع نبا ثيدح نأ -7

 هقتفب رمأي ملو سابع نبا ثيدح يف هركذو ليوارسلا رمع نبا ثيدح يف ركذي مل -

 قلطم ليوارسلاو نيفخلا نم دارأ هنأ ىلع لد ام ةيلع لمحي ءيش دجوي ال هنأ عم

 قتف الو عطق الب سبللا

 :لاملا فالتإب داسفإلا نع اًحالصإو اًفيفخت خسن عطقلا نأ ٤

 ٠عرشلا يف ةريثك تافيفختلا هذه رئاظنو

 امهسبل يف مهل صخر مث امهعطقب مهرمأ ًالوأ 7 نما حالا ےس لاق 0

 ها ا غطق ريغ نم اًقلطم

 ةيبلتلا باب - ۴
 س نيتئام لا دعب رشع يداح لا ثيدح ا ه

 . كيبل مهّللا كيِبَل» : م هلال وسر ديبي نأ : رم نب هلادع ع ]17١١
 مقر يراخبلإ . كل كيرش ال كلل كَل َةَمْمّنلآو محلا نإ . كيبل كَل كيرش ال كب

 )١6:9(« ایف ا ل 0 رسل 58 ا ے رق

 ٠ ا

 هب دصق امنإو ةينثتلا هب دصقي ملو ةينثتلا ةغيص ىلع ءاج لماعلا فوذحم ردصم : كيبل

 )١(" یواتفلا عومجم ۲۷ / 5209 )١١١«

 )( قطا ديع هيلع هبن امك ةصاخ ملسبم اهجرخأ لب يراخبلا يف تسيل (رمع نبا) ةدايز



 | . هذخآم يف مهفالتخال « هانعم يف اوفلتخاو

 ذعب بحلا وأ هتمزالمو ناكملا يف ةماقإلا وأ ,دايقنالا وأ , ةباجإلا دعب ةباجإلا يه لهف

 هجوتلاو ءيشلا ىلع لابقإلا ىنعم ديفت اهنأل ؛ ةمزالتم يه لب ؛ امهنيب ةافانم الو  خلإ ... بحل ا

 . همزلو هيف ماقأ : ناكملاب بلأ ىنعمف ,هيلإ

 ةباجإلا ليلعت هانعم حتفلا نأل ب ىنعم لمشأو دوجأ رسكلاو , اهحتفو ةزمهلا رسكب :دمحلا نإ

 نم: بلعث لاق . بابسألا نع ةقلطملا ةباجإلا ديفيف . فانئتسالل رسكلاو . طقف ةمعنلاو دمحلا ببسب

 . ببسلا اذهل كيبل: لاق حتف نمو « لاح لك ىلع كل دمحلا : هانعم ناك (ةزمهلا) رسك

 دعب كتعاط يف ةدعاسم هانعمو ( كيبل يف لوقلا لثم , هظفل فيرصت يف لوقلا :كيدعس

 , ةدعاسم

 ةبغرلا نم امهو . تمض ترصق نإو ,ءارلا تحف تدم نإف ,رصقلاو دملاب لاقت : ءابغرلا
 , )٠٠٤/١([ برعلا ناسلإ . ةلأسملاو ةعارضلا : ءابغرلا : ليقو . ةمعنلا نم ءامعنلاو ىمعنلاك

 ظ : ىلامجإلا ىنعملا *
 هللا يعاد ىلإ ةمئادلا ةباجتسالاو ةماقإلاو ,ةبحملاو ةعاطلا ناونعو جحلا راعش : ةيبلتلا

 لك يف هتعواطمو .هتوعد ةباجإو هللا ةدابع مازتلا نب ركذلا لضفأ ىلع يوتحت يهو. ىلاعت

 لك نع : ةقلطملا ةينادحولاب هدارفإ نمو « هيدي نيب لّلذتلاو عوضخلاو ,هتبحمب كلذ اًئرتقم لاوحألا

 هنع يفتنت اهتابثإبو . هل دماحملا لك تابثإ يوتحت امك « هناطلسو هتيبوبرو هتيهولأ يف كيرش

 تابثإ ىلع يوتحت امك .اهنطابو اهرهاظ ,اهليلجو اهقيقد « هيلإ اهلك معنلا دانسإ عم صئاقنلا
 عيمجلا لب .هكلم يف دحأ هعزاني الو .ءيش لك هتضبقب يذلا رهاقلا فرصتملا وهف. قلطملا كلملا

 1 هيدي نيب ليلذ ع هل عضاخ

 ,فرصتلاو ةينادحولاو دماحملا تابثإو هللا ىلع ءانثلا اهيف يتلا ءالعلا تافصلا هذه تابثإو

 وه يذلا هلالجب قيلي ادئاز ىنعم ديفي اهعامتجا نأ امك ,ةدرفم اهب - العو لج  هفصو ديفت

 0 . ةفصب ةفص نارتقا نع ئشان لامك كلذو , هلهأ

 هلف . نيلامكلا ىلع دئاز لامك ءامهعامتجاو . لامك .هل دمحلا هنوكو « لامک ,اّمكلام هنوكف

 : ۰ . ةلماكلا دماحملاو العلا تافصلا

 فردلاو لابقإلاو هجزتلاو كفا ةداجلاب :هدازفإ ةع بغرير تاعضلا هذه تا
 . هالومو هبرب دبعلا تاقلعتم نم كلذ شرا
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 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - فالخلا يتأيو صاخلا هراعش اهنأل ؛هيف اهدكأتو «ةرمعلاو جحلا يف ةيبلتلا ةيعورشم :

 هللا ءاش نإ ؟ ةبحتسم وأ ةبجاو يه له .

 «ةميظعلا يناعملا نم لمجلا هذه هيوتحت الو ,عابتالل طقف ةغيصلا هذهب نوكت نأ لضفألا - ۲

 . سأب الف داز نإف . ةليلجلا ىلاعت هللا تافص نم اهيف املو

 دنع اميس ال ءاهنم راثكإلا بحتسيف ةالصلا راعش ريبكتلاك جحلا راعش ةيبلتلا نأ - ۳

 ءاقتلا وأ ,ضفخنم يف طوبه وأ ءزشن ىلع عافتراو رخآ ىلإ كسنم نم لاقتنالا

 ةباجتسالاو هللا ةعاط ىلع «ةماقإلا ىلع ريكذتلا اهيف نأل ؛ روظحم لعف وأ «جيجحلا

 ىتح رعشم ىلإ رعشم نم هباهذ يف يبلي لازي الو :  مالسإلا خيش لاق . هيعادل

 .للحتلا يف عرشي ذئنيح هنإف ةيبلتلا عطق يمرلا يف عرش اذإف ةبقعلا ةرمج يمري

 «هتعاط ىلع ةماقإلا نم «ركذلا عاونأ نم ةيبلتلا هيوتحت ام يلامجإلا ىنعملا يف مدقت - ٤

 هرهقو هكلمب رارقإلاو «هيلإ معنلا دانسإو دماحملا تابثإو .هل ةقبطملا ةينادحولا تابثإو

 . تافصلاو ءامسألاو «ةيبوبرلاو ةيهولألا ديحوت ىلع ةيوتحم يهف . قلطملا هناطلسو

 . لاجرلل اهب توصلا عفر يغبنيف ,جحلا راعش ةيبلتلا تماد ام - 0

 . ةليلجلا ةدابعلا هذهب ةنتفلا ةيشخ اهتوص ضفختف ةأرملا امأ

 ١ ءاملعلا فالتخا +

 . هراعش اهنأل ؛جحلا يف ةيبلتلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 . ؟ ةنس وأ «بجاو وأ ,نكر يه له : اوفلتخاو

 ال ,راكذألا رئاسك ركذ اهنأ امهليلدو . دمحأو «يعفاشلا «نامامإلا ,ةنس اهنأ ىلإ بهذف

 هيلعو .هجح حصيو «اهكرات مثأي ءةبجاو اهنأ ىلإ «هباحصأو كلام بهذو . ءيش اهكرتب بجي

 ىلإ :ةمركعو «سوواطو .ءاطعو «رهاظلا لهأو «يروثلاو «ةفينح وبأ بهذو . اهايإ هكرتل مد

 . اهنودب جحلا حصي ال «نکر اهنأ

 «ةالصلا راعش «تالاقتنالا ريبكتو «مارحإلا ةريبكت نأ امك .جحلا راعش اهنأ ,ءالؤه ليلدو

 كسانملا مظعأ نم يهو «مککساتم ينع اخ : لوقي ناكو اهب لخی مل 0 يبنلا نأو

 )١( ؟55) «یواتفلا عومجم» / ۱۳١( ,
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 ° «لالهإلاب مهتاوصأ اوس يباحصأ شالا ينرمأف چ يناتأ» : ثيدحلا يفو
 ترج ولا ىضتقي مالا يلا يهو

 الف ءاعيمج نوملسملا - دمحلا هللو - اهمزتلا دقو «ةيوق هتجحو «ديج لوق اذهو : تلق

 . رثكمو لقم نمف «تارم هكسن يف اهلوقي وهو الإ اًمرحم دجت
 + هدئاف ١

 ةرمعلاو جحلا يف ةينلا : هتصالخ ام !(537077/؟7) ىواتفلا عومجم يف مالسإلا خيش لاق

 يف ةدوهعملا ةينلا نأ كلذ لصأو . اهنودب ناحصي ال ةرمعلاو جحلا نأ يف نيملسملا نيب فالخ ال

 هلوق هيلع لد يذلا لصألا وهو «دوبعملا دصقو ةدابعلا دصق امه نيرمأ ىلع لمتشت تادابعلا

 دصق وهف ةدابعلا دصق امأو !5 !ه :ةيا | (نيدلا هَل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو :  ىلاعت

 هقفلا بتك يف ركذت يتلا ةنيبلا هذهو ءامهريغ وأ جح وأ مايص نم هبر هب يضري صاخ لمع

 ملسملا اهب زيمتيو ءايندلا ثرح ديري نمم ةرخآلا ثرح ديري نم اهب زيمتي ىلوألا ةينلاف «ةرخأتملا

 . تادابعلا عاونأ زييمت يهف ةيناثلا امأ «رفاكلا نم

 نإف «هتينو جحلا دصق نم هبلق يف ام درجمب امرحم لجرلا نوكي الو : هللا همحر لاقو

 درجتلاو ءاّمرحم هب ريصي لمع وأ لوق نم دب الو «هدلب نم جرخ ذنم بلقلا يف لاز ام دصقلا

 يبنلا ةنسب كلذ حص هبايث هيلعو مرحأ ولف «هيف اًطرش سيلو مارحإلا يف بجاو بايثلا نم
 . روظحملا سابللا عزني نأ هيلعو ملعلا لهأ ةمئأ قافتابو مدي

PP 

 دمحأو .«(۲7 مقر هجام نباو «(5١؟ / ۵) يئاسنلاو ,) مقر يذمرتلاو .(«©20815) مقر دواد وبأ هجرخأ )١(

 . نسح ثيدح وهو هيبأ نع بئاسلا نب دالخ ثيدح نم (5116) مقر ةميزخ نباو .(66 / 5)



 ٍمرحم نودب ةأرلا رْفَس باب - ٤

 س نيتئام ا دعب رشع يناثلا ثيدح ا هه
 ا ص ص ا ےک

 e هي هلا لوسر 0 اف ةديرع يب نع 1

 ےس ر
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 . )4 / )٤١١ مقر ملسم دنع هانعمب وه امنإو « فلؤملا ركذ امك ةريره يبأ ثيدح نم

 : يلامجالا حملا د

 | . اهصقنو اهفعضل اهسفن يقت داكت ال يهو «عمطلاو ةوهشلا ةنظم ةأرملا

 لجرلاو . مهضرعو مهفرش نم لين اهنم ليتلا نأ نوري نيذلا ءاهمراحم لثم اهيلع راغي الو

 يه يتلا «ريذاحملا هذهل . هسواسوو كاطيختلا نفل ی نورك ةيبنجألاب ولخي امنيح يبنجألا

 اموي وأ ءاموي رفاست نأ ةأرملا ىلع عراشلا مرح « ضارعألا كاهتناو ةشحافلا عوقو ىف ةليسو

 + او :نْباو باك ء تبسي ديبالا قلغ هيلع مرک نم نمو اهجوز وهو «مرحم وذ اهعمو الإ «ةليلو

 . هنم اهيخأو «اهيبأك . عاضر وأ . لزن نإو هنبا وأ اهجوز دلاو وأ . لاخو «معو

 ذفنتو ناميإلا اذه ىلع ظفاحت تناك نإ . رخآلا مويلاو هللاب اهناميإ يف عراشلا اهدشانو

 . مرحم يذ عم الإ رفاست الأ «هتايضتقم

 ١ ءاملعلا فالتخا دع

 . اهيلع لمتشت اهنأل ؛تاطابنتسالا نع يفكت يهو
 . حيحصلا ثيدحلا صن اهتفلاخمل ءاهليصفتب ليطن الو اهلمجن تافالخ هذه

 دوجو نأ وأ؟ لام تاذ تناك اذإ «مرحملا نودب جحلا ةعيطتسم ةأرملا له : اوفلتخا دقف

 . ؟ ةعاطتسالا يف طرش مرحلا

 ٠ ةعيطتسم ريغ ةروذعم نوكتف «رفس يأل مرحم نودب اهجورخ لحي ال هنأ : حيحصلا

 طل ل يع سفنلا اهيلإ ليمت ال يتلا «ةريبكلا يف اوفلتخاو

 ؟ مرحملا

 ايا لسم هجرعلا لبو كلذ سلو مهب يراخُبلاكارقلا مهوي خلإ .. (يراخبلل ظفل يفو) ؛ هلوق )١(
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 ةطقاس لكلف روذحم نم رمألا ولخي الو ةأرما لك يف ماع ثيدحلا نأل ؟ريخألا حيحصلا

 .ةطقال

 ؟ال مأ ةقث ةملسم ةأرما عم رفاست وأ ةنيمأ ةقفر عم نوكت نأ يفكي له اوفلتخاو

 .نادوقفم هرظنو مرحملا ةريغ نأل مرحملا نم دب ال هنأ ثيدحلا رهاظ

 دقو غيضحي مل يئاللا دعاوقلا نم ةأرملا تناك اذإ :" ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 وهو هنمأت نم عم جحت نأ ءاملعلا يلوق دحأ يف زوجي هنإف اهل مرحم الو حاكنلا نم تسئي
 .يعفاشلاو كلام بهذمو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ

 مث .هيف نمأت هجو ىلع الإ مرحم نودب ةأرملل رفسلا زوجي ال هنأ نوملسملا عمجأ دقو

 اهعنمو غئينومأم لاجر وأ تاقث ةوسن نم اظفاحو اهل اًنئاص هدقتعا يذلا رمألا مهنم لك ركذ

 هتمكحو ةبجوأو قحأ مك هلوسرو ىلاعت هللاهطرتشا ام طارتشاف هئللذ نودب رفاست نأ
 دارملا ىنعملا ىلإ اورظن ةنمآ نوكت نيح رفسلا اهل اوحابأو ثيداحألا رهاظ اوفلاخ نيذلاف ةرهاظ

 | :ىلاعت هلوقب مومعلا هجو ىلع جحلاب ةرومأم اهنإ :اولاقو
 ۹۷ تارمع لآ | | 4 اليبس هيل عاطتسا نم تيبلا جح ساتلا ىلع هللو»

 ؛رئاظن هلو ةيآلل صصخم ثيدحلا نإ :اولاق رفسلا يف عنملا ثيدح رهاظب اوذخأ نيذلاو

 اا عم جحيو داهجلا عدي نأ مو هرماف ةجاح هتأرما تجرخ يذلا يزاغلا ثيدحك

 .ثيداحألا نم هريغو

 .ثيداحألا فالتخال اًعبت وفسلا ديدحت ىف اوفلتخاو
 .( هيرب »و 29 هليل »و ° كابل ثالث »و ° طاموي »و )۳( وي ا

 لاح بسح نوع اياضق هقوف ام نوكيو هقوف ام يفاني ال هنأل ةهلقأب ذخؤي نأ طوحألاو

 .ملعأ 0 .لئاسلا

 ) )۱یواتفلا عومجم ۲١ / 4١7

 . «رمابع نبا ثيدح نم )۱۳٤١( مقر ملسمو ©-007) مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ()
 ش (۱۳۳۹ / )٤۲۰ مقر ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي (۳)

 ديعس .يبأ ثيدنح نم (۸۲۷ / 516) مقر ملسمو )۱۸١6( مقر يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي (؟)
 ٌْ تن يردخلا

 (۱۳۳۸ / )5١5 مقر ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي (5)

 4١178 / 519) مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي (1)
 , )۱۷۲١( مقر دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي (۷)
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 ؛ةميركلا ةريغلاو «ةيلاعلا بادآلاو «ةحيحصلا صوصنلا هذهب مويلا نيملسملا لاح تنراق اذإ

 نيملسملا نم ًاريثك تدجو «باسنألا ظفحو ضارعألاو جورفلا ىلع ةظفاحملاو «ةليبنلا ةماهشلاو

 . دومجلاو چ نم يرض ءايحلاو نيا راصو «هنم اوقرمو ءايرهظ مهءارو مهنيد اوذبن دق

 هيلإ انإو هلل انإف . 3 از مدقتلا وهف «فافعلاو ءايحلا ءادر علخو (يقّلُخلا لالحنالا امأ

 . نوعجار

 س نيتئام ا دعب رشع ثلاثلا ثيدح ا ع
 ةيدفلا نع هتلاسف ةرجع نب ِبْعَك ىلإ تلج لاق « لقعم نب هللا دبع نع |١1

 زئاتتي ,لمقلاو هتيم هللا لوُسَر ىلإ تلمح :هَماَع مُک يهو « صاح يف ترت :لاقف

 ام كنم غلب دهجلا ىرأ تنك ام: وأ - ی ىر ام كب ب عجولا ىَرأ تنك اما :لاقف يهجو

 لكل «نيكاّسَم ةتس معطأ وأ ماي ثالث مَا : :لاق ءال :تلقف ؟ةاش دجتأ - : ىَرأ

 1۱ / ۸۵) مقر ملسمو «(50117) « (1817) مقر يراخبلا] عاص فن نيكس

 وأ فاش يدهي أ «نيكاسُم ةتس نيب قرف معطي نأ مليم هللا ل هرمأ اور ا

 ا ثالث موصي

 : بيرغلا #
 هسأر نم ىذا هب وأ اًضيِرم مکنم ناک مق : ىلاعت هلوق يهو ةيآلا ينعي : يف تلزن

 . 1١95 ةيآ «ةرقبلا ةروسإ | 4 كن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف

 . لوهجملل ءانبلاب : تلمح

 . ؟نظأ» ىنعمب «ةزمهلا حتفب - : ىرأ تنك ام

 . ؟دهاشأ» ىنعمب ةزمهلا حتفب : ىرأ ام

 . لوألا - انه - دارملاو «ةقاطلا» و ؟عسولا) ىنعمب اهمضبو «(ةقشملا» ميجلا حتفب : دهجلا

 . 1080١ ص) سوماقلا]

 ٠ 11185 ص) سوماقلاإ . ةيوبن عصآ ةثالث عسي لايكم «ءارلاو ءافلا حتفب : قرفلا

 . امهنيب ةنراقملاو ةرضاحلا انليياكمو يوبنلا عاصلا ريرحت ةاكزلا يف مدقتو
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 نشعملا +

 . مرحم وهو ( (ةيبيدحلا) يف (ةرجع نب بعكا يدي تلي 2١7 يبنلا ىأر

 . ضرملا نم ةبيستملا خاسوألاو « ضرما نم ههجو ىلع ران لمقلا اذإو

 كنم تغلب ةقشملا نأ نظأ تنك ام : لاقو هلاحل قرد هامحو انور نسوا: تن جشاكو

 (هسأر نم ىذأ هب وأ اًضيِرَم مكنم ناک نمف : ىلاعتو كرابت هللا لزنأف «هارأ يذلا «غلبملا اذه

 . 1١95 ةيآ «ةرقبلا ةروسإ

 « ةاشلا وهو هب يدفي ام لضفأ دجي له» : مسي يبنلا لأسف

 «نيكاسم ةتس ماعطإ وأ « مايأ ةثالث مايص نيب ريخم تنأف ةاشلا دجت مل اذإ : لاقف «ال :لاقف

 هيلإ رطضا يذلا «هسأر قلح نع ةرافك كلذ نوكيو ٠« هريغ وأ ءرب نم عاص فصن نيكسم لكل

 . "ةثالثلا نيب ورك  ضرخألا ةياورلا يفو « ماوه نم هيف ام لجأ نم «همارحإ

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 . يدفيو « هئاقبب ررضتلا عم مرحملل رعشلا قلح زاوج - ١

 . ىدف ولو «ررض الب مرحملل رعشلا ذخأ ميرحت - ۲

 ةثالث مايصف «دجي مل نإف . ءارقفلا ىلع اهميسقتو «ةاش حبذ « ةيدغلا يف لضفألا نأ- ۳

 . عاص فصن نيكسم لكل « نيكاسم ةتس ماعطإ وأ « مايأ

 . هللا ءاش نإ اًبيرق هقيقحت يتأيو ةثالثلا نيب رييختلا ىرخألا ةياورلا يفو -
 اهنيب «ةلمجم ةيآلا يف ةروكذملا «ةقدصلا نإف. نآرقلل ةنيبمو «ةرسفم ةنسلا نوك - ٤

 1 . ثيدحلا

 بهذم وهو . هريغ مأ رب نم ناكأ ءاوس .جرخي عاصلا فصن نأ ثيدحلا رهاظ - ه

 . ثيدحلا رهاظل « حيحصلا وهو «دمحأ نع ةياورو « يعفاشلاو كلام

 . هريغ نم عاص فصن وأ هرب نم دم ئزجيف «دمحأ بهذم نم روهشملا امأ

 . وَ يبنلا ىوتف دعب ةيآلا لوزن « صوصنلا رهاظ - 1
 . ىلتي ال يذلا يحولل ةديؤم ةيآلا نوكتف

 ةيضقلاو « هيلإ لمح هنأ : اهضعب يفو « هب رم مدي يبنلا نأ : ثيدحلا ظافلأ ضعب يف درو هنأل ؛« ىأر» ظفلب تربع )١(

 . ةدحاو

 . « ةيبيدحلا ىف كلذ نأ « ثيدحلا ظافلأ ضعب ىف درو ()



 . يبنلا ةفأر هيفو- ۷

 غر لارا ناقل زيمآلا دققت ف 6

 لک يف هقرحلا عماجب« سبللاو. بيطلاو« رافظألا ميلقت سأرلا قلحب ءاملعلا قحلأ-

 . ( ىذألا ةيدظ ىمستو« اهنم

 . هيلإ لمح هنأ: اهضعبو. بعكب رم لي يبنلا نأ ثيداحألا ضعب يف درو- ٠

 . هيلإ لمحف هبلط مث ًالوأ هب رم هنأب. ءاملعلا امهنيب عمجو

 . هدعبو ثنحلا لبق زوجت, نيميلا ةرافكك. هدعبو ريفكتلا لبق قلحلا زوجي- ١

 . ةرجع نبا بعك ةيضق ۱۹١ ةرقبلا»«. .اضيرُم مكنم ناك نمف ةيآلا لوزن ببس- 5
 . ببسلا صوصخب ال, ظفللا مومعب ةربعلا نأل؛ ةماع اهنكلو

 : ةاافكلا يف رييختلا قيقحت
 . ماعطإلاو مايصلا نيب ريخم وهف, اهدجي مل نإف, ةاشلا ميدقت ديفي انعم يذلا ثيدحلا رهاظ

 :. ةثالثلا قبب رييخنتلا يفق« تاياورلا ةيقبو ةبآلا امأ

 ةرجع نبا بعك نع« ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع !(0707) مقرإ يراخبلا هاور ام اهنمو
 ١ متن لاق 45 كماوع اذا كلا "لاق هنا كلوي ف رر غ

 وأ نيكاَسَم َةتس معطأ وأ ؛مايأ ةَنالَث مصو «كسأر قلحا» : ماع هللا لوسر لاقف

 : .نييشتلا ىف جراسا هلاثمأو اذهف«ةاش كسا

 ىلإ ال« بيترتلا حيجرت ىلإ ةراشإ« ةاشلا مدق : ربلا دبع نبا لاقف « اهنيب ءاملعلا عمج دقو

 ش . هباجيإ

 ناك نإ هربخي نأ, ةاشلا نع هلاؤسب دصق: ١١١ /۸) ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاقو

 يف هاتفأ هنإ: مهضعب لاقو اهريغ اهدوجو عم ئزجي ال هنأ ال, ةثالثلا نيب ريخم وهف« ةاش هدنع

 . ةثالثلا نيب رييختلا يف ةيآلا تلزن كلذ دعبو. اًداهتجا ةاشلا

 بعك نع, لقعم نب هللا دبع نع ١70١/81(! 84) مقرإ ملسم هاور ام لوقلا اذه ديؤيو

 . « ةيآلا هذه تلزنف ال: تلق«؟ ةاش دجتأ» : مدي لاق

 بعك نع . ىليل يبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم تدرو « ىنعملا اذه يف ةدراولا ثيداحألاو

 . اضيأ بعك نع« لقعم نبهللا دبع قيرط نمو. ةرجع نبا



 PV ههتن ههتن هت: هك: هك: هت هت ماجحألا تف رت :
OOOOتو |  

 درو امو . ةثالثلا نيب رييختلا ةدافإ نم ةيآلا ىنعمل قفاوم نمحرلا دبع قيرط نم يور امو

 . بيترتلا ديفي «لقعم نب هللا دبع قيرط نم
 قيرط يف لاقو بارطضالاب هللا دبع ةياور ىلع مكح ])5١9/17(]| مزح نبا نإف اذهلو

 . اهنيبأو ثيداحألا لمكأ اذه : نمحرلادبع

 .ةدحاو ةصقلا نأل .؟همج نسحأ وه دمحم وبأ !هيلإ بهذ ام نأ :ىرأ يذلاو

 0 د اذلو .اذهب الإ عمجلا نكمي الف ةدحاو ةفص الإ اهيف عقي نأ نكمي الف

 ير نأ ا را را او حلا

 «ةاش كسناف تتش نإ : لاق ا يبنلا نأ ةرجع نب بعك نع ىليل يبأ نبا نع يبعشلا

 . (معطأف تئش نإو «مايأ ةثالث مصف تئش تئش نإو

 .ملعأ هللاو «أزجأ تلعف كلذ يأ أطوملا يف كلام ةياورو

0020 
 هك رع ا

 ا يدي

 ر ب يل ذل عض ت لزا 5 .ىلاعت لاق امك ىلاعت هللا داخل سانلا ةمؤيل
 . ميو ليلخلا ميهاربإ هانب دقو 143 نارمع لآ | (نيملاعلل ىدهو

 .ناميإلا بهذيو نامزلا دسفي ىتح ينب ذنم اًجوجحم امركم اًمظعم لاز امو

 ٠٠١[. ةرقبلا] | ( انمأو ساّئلل ةباتم» هللا هلعج دقف اًمئاق نيدلا ماد امف

 مهمركأف ههئارو نمو ةريزجلا راطقأ نم هيلإ اوؤاجو مهتيلهاج يف برعلا همظع دقو

 . مهلبق نمو شيرق نم همادخو هتندس

 ةصق ليلد ربكأو دتعم لك نم هللاهامح دقو - هسيدقتو هميظعت نم دازف مالسإلا ءاجو

 . ةروهشملا ليفلا باحصأ

 ةئام ىلإ فعاضم هدنع لمعلا نأل  ةماقتسالا قزر نمل تادابعلا لضفأ نم هيف ةرواجملاو

 .ناكملا ةمرحل ةظلغم هيفو هدنع يصاعملا نأ امك فعض فلأ

 .(17 ۱۲ / :) فلا ”0)

 .حيحص ثيدح وهو (1801) مقر ةواد يبا ننس (۲)
 .(۲۳۷ مقر ۷ / ۱) 6
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 ام «نتفلاو نحملاو لالضلاو غيزلا اَبَنجو ميركلا ههجو يضرملا حلاصلا لمعلا هللا انقزر

 نيمآ . نطب امو اهنم رهظ

 . هرارسأو جحلا مكح نم ءيش باتكلا لوأ يف مدقتو

 راثآ يه «هكسانمو تيبلا اذه نأ اهنم «ىرخأ تابسانمو مكح هل تيبلا اذه ىلإ جحلا نوكو

 . ةينيد ةيمالسإ دايعأو «تايركذ يهو « مديني ميهاربإ ءايبنألا يبا

 مدار نا اهنمو «هثعبمو مرا يبنلا دلوم يه ةعقبلا نأ اهنمو

 .مهتدئفأ ىوهمو مههوجو و ىلوألا E يكن ادهع اهب نوددجي نوملسملاف

 هللا ىلصو .نيمآ .مهنأش عفريو «هنيد يلعي اميف مهتملك مَلو ىّقَتلا ىلع نيملسملا هللا عمج

 . ملسو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع

 س نيتئام ا mas تدحاو
 و

 نبا ورمعل لاق هنأ : : ف يودعلا يعازخلا ورمع نب دليوخ حيرش يبا نع |٣۱٢

 ماَق الوق كيدا نأ ريمألا هيأ يل نذنا :ةكم ىلإ ثوعلا تعي وهز - صاَعلا نب ديعس

 یا سورا ىف هارب 2

عد ياذا هعمسَق کک وي نم دلا هك هلا لوسر هب
 نيح ياتيع ۶ هرصبأد يا ا

 Eo“ ر

Edدحأ ناق.  

 نأ امتإو كَل ني ملو هلوُسَرل نف ھا نإ :اولوقف اهيف ا هللا لوسر لاتقب صخر

 دهاشلا ليلو . ٍسْمألاب اهضمرحك مولا اهتمرح تاع دقو ات نم ةعاّس اهيف يل

 : «بئاغلا

 نإ ؛حيرش اَبأ اي كنم كلذب ملعأ انأ : لاق ؟ورمع كل لاق ام :حيرش يبأل ليقف

 « (0851) « 01١ 4) مقر يراخبلا| . ةَبرَحِب ,E ېدب ارا الو اًيصاع يعي ال مرحلا

 . ملسمل ظفللاو « 1101(1) مقر اسمو 5746(4)

 . ةمهتلا :ليقو هةيلبلا :ليقو ةنايخلا :ليق . ةلمهملا ءارلاو « ةمجعملا ءاخلاب :ةبرخلا

 .ايراخلا بحي صللا براخلاو :رعاشلا لاق . لبإلا ةقرس يف اهلصأو

 . اهلبق ام راسكناو اهنوكسل ءاي ةيناثلا تبلقف نيتزمهب «ىل نذأإ  هلصأ : ىل نذئا



 ده (A .تدكدددهصمدمدصدد مم ماچ ةدمغ جرش
 . مدلا يف الإ كفسلا لمعتسي ال : يورهلا لاق -اهمضو ءافلا رسكب - : امد اهب كفسي نأ

 . رصعلا ةالصو سمشلا عولط نيب ام يه : راهن نم ةعاس

 . مصعي الو ريجي ال : يعي ال

 سوماقلا| عطقي هانعمو - داضلا رسكب - برضي برض لثم وه : ةرجش اهب دضعي ال
 . ((۳۸۲ ص)

 ٠ ىلامجالا ضحملا

 ا اي يسن «قدشألاب فورعملا «صاعلا نب ديعس نب ورمع دارأ امل

 وبأ هءاج «ةشم ريبزلا نب هللا دبع لاتقل - ةرونملا ةنيدملا ىلع ةيواعم نب ديزيل ريمأ ذئموي وهو

 ٠ كلذ يف هحصنيل «يعازخلا ورمع نب دليوخ حيرش

 نوكيل ؟ادشرو هنم ةمكح «باطخلا يف هعم حيرش وبأ فَّطلت «هسفن يف اريك حوصنملا نوكلو

 عاس وه يذلا هثعب نأش يف ةحيصن هيلإ يقليل هنذأتساف «ةبقاعلا ةمالسو ةحيصنلا لوبق ىلإ ىعدأ

 هانذأ هتعمس دق ذإ هقدص نم قثاوو «هيلع هيقليس يذلا ثيدحلا اذه ةحص نم دكأتم هنأ هربخأو «هيف

 . مالكلا يف ديعس نب ورمع هل نذأف « هيء يبنلا هب ملكت نيح هانيع هترصبأو «هبلق هاعوو
 ةكم نإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمح ةكم حتف ةحيبص يَ يبنلا نإ : حيرش وبأ لاقف

 سانلا اهمرحي ملو «سيدقتلاو ميظعتلاب ةقيرع يهف «ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا اهمرح

 اذإف ٠ غلبأو مظعأ نوكيل ؛اهميرحت ىلوت يذلا هللا امنإو «هايملاو يعارملاو تقؤملا ىمحلا ميرحتك

 ىلع ظفاحي ناك نإ - رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الف» هللا نمو اًيدق اهميرحت ناك
 . ةرجش اهب دضعي الو ءامد اهب كفسي نأ - هناميإ

 ذأ دقف ٠ هي هللا وعر ةقيك فمبلا فلن[ اولوقف «حتفلا موي يلاتقب نضج ا ا نا

 كلت ردقب راهن نم ةعاس يه امنإو ءاًمئاد اهب لاتقلا لحي مل هنأ ىلع . كل نذؤي ملو هل

 . بئاغلا دهاشلا غلبيلف «تناك امك اهتمرح تداع دقو «ةجاحلا

 . هدهشت مل تنأو «حتفلا ةحيبص «مالكلا اذه ادهاش ينوكل ؟ريمألا اهيأ كتغلب اذهل

 كنم كلذب ملعأ انأ) : هلوقب ينباجأ : لاقف ؟ ورمع كباجأ اذامب : حيرش يبأل سانلا لاقف

 . (ةبرخب اراف الو اًيصاع ذيعي ال مرحلا نإ «حيرش ابأ اي

 . ةفالخلاب ىلوأو هنم لضفأ وه نم لاتقل هجوتم هنإف :ةلطاب هنم ةلواحم هذهو



 هريمأ لتقو هشيج مزه دقو ٠اربص اردغ هلتق دقف ناورم نب كلملا دبع هيلع طاس دقو

 .ىلاعت هللاءاش نإ هليصفت ىتايسو هيلع
 :ثيدحلا نم ذخيام *

 ٠ غلبأ هنأل ةتابسانم يهو هيلإ ةجاحلا تقو ملعلا ةدافإ ١-

 :دوصقملا يف حجنأ هنأل نيلو فطلب كلذ نوكي نأو وومألا ةالو حصن ١

 هعمس هنوكل اهنم لصو يتلا ةقيثولا قرطلا نايب نم ةديؤيو هتبثي اب ربخلا ديكأت ۳

 .كلذ وحنو ةقث نع هلقن وأ غداحلا دهاش وأ هيلع رركت وأ ةسفنب

 نم اهريغو لئاسرلاو غتابطاخملو بطخلا يف ئلاعت هللا ىلع ءانثلاو دمحلاب ةءادبلا ٤“

 | مهلا مالكلا
 تاما لش مل اهنا نلغ لدي اک کک هللاميرحمت -ه

 :سيدقتلاو ميظعتلا يف ةليصأ ةقيرع يه امنإو «ةتقؤم

 ٠ هللاميرحتل راهظإ وهف مالسلا هيلع ميهاربإ ميرحت امأ
 .هدودح ېدعتو هللا ءراحم نع عدارلا وه خيحصلا ناميإلا نأ -+

 ىلاعت هللاءاش نإ هثحب يتأيو ءاًقلطم ميرحتلا هرهاظو ةكم يف ءامدلا كفس ميرحت “۷

 ءاذه دعب يذلا ٠ثيدحلا يف -

 ئمدآ هسرغ وأ هسفنب تبن دق نوكي نأ ءاوس هرهاظ اهرجش عطق ميرحت -

 ءاذه دعب يذلا ثيدحلا يف «هللاءاش نإ هثحب يتأيو

 .ةكم يف لتاقيف ٠ مد ل ل -4

 و اهلبق حبت مل ةعاس متبع يبلل تحيبأ اهنأ ٠-

 . هللا لوسر لاتقب صخر دَحأ ناق : :هلوقل -ًةونع ةكم حتف ي يبنلا نأ 1١-

 ابأ لمح ام اذهو ٠هيلإ ةجاحلا دنع اميس ال ةملعي مل نمل ملعلا غيلبت بوجو -

 *ديعس نب ورمع ةحيصن ىلع حيرش

 دهش نم لك نأ مولعم هنأل ذحاولا ربخ لوبق ىلع ليلد هيفو :ريرج نبا لاق -۳

 .غالبإلا همزل دق ةبطخلا

 ىنعم نأل ةذه دعب يذلا ثيدحلا ىلإ اهانرخأ ةيفالخلا ثيدحلا اذه ثوحب * هيدذق #

 *براقتم نيثيدحلا
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 نم ءيش عطقي الو: )١١7/57(! يواتفلا عومجم يفأ مالسإلا خيش لاق + رخآ هبيذت +

 مهل وهف هوعرز وأ سانلا هسرغ امو رخذإلا الإ, هتابن نم الو مرحلا رجش

 ى افصلا دجسمك, مارحلا دجسملا ريغ ةكمب تينب يتلا دجاسملا ةرايز امأو: هللا همحر لاق مث
 ةمئألا نم دحأ هبحتسا الو. ةنسلا نم كلذ نم ءىش دصق سيلف, هريغو . دلوملا دجسمكو

 لبجك ةكم لوح يتلا عاقبلاو لابجلا دصق كلذكوي ةصاخ مارحلا دجسملا نايتإ عورشملا امنإو

 , ةعدب وه لبو كلذ نم ءيش ةرايز مدي يبنلا ةنس نم سيل هنإف. ءارح

¢ 

 نب ديزي نم رمأب ريبزلا نبرإ دبع ةبراحمب ديعس نب ورمع مه امنيح: ثلاث هيدذت ٭
 نيوخألا نيب تناكو- هلبلإ دبع ىخأ- ريبزلا نب ورمع ةدايقب اًشيج ةنيدملا نم هيلإ هجو ةيواعم

 نم نيتقرف ريبزلا نباهليإ دبع هل جرخأ ةكم نم برتقا امنيحو, ةنيدملا نم شيجلا راسف. ةوادع
 هسبحف ريبزلا نب ورمع رسأو« يومألا شيلا ىلع ةميزهلا تراصف« ةكم يف هعم طبارملا شيجلا

 تام نأ ىلإ طايسلاب هبرضو هوخأ

PH 
 ب نيتئاملا دعب رشع سماخلا ثيدحلا ع

 , : ةكم متت مد یو هللا لو لاق لاق مقلد + سابع نبا دبع نعإ |۲٠۵

 . «اورفناق رفا إو بو داهج نکو رجه
 مارح وك ضارألاو تآوعسلا ىح موي هل هدا اذه نإ : ةكم حق موب لاقو

 نم عا الإ يل لحب ملو يلق دحأل هبف لاتقا لحب م أو «ةمايقلا موي ىلإ نا ةمرحب
 الإ طقتلي الو « هديص رفني الو «هکوش دضعي ال :ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف «راهن 2و3 سوس رے سرع مس ترو ر رک ووو ال ع2 ري ي سل ٣ے و ےک 009

 ل ا و ت

 مهنيقل هنا رخذإلا الا 00 اخ شالا لاقفإ «اهلَح ىَلَتخِب الو اَهَق اهفرع نم
 لس

 , ,ATT (TAY (TATA) (IYA .(616) مقر ي رخشإلا الإ : ملي. لاقق. مهتويبو
 : ملسمل ظفللاوي 1 [00۳) مقر ملسموي )9)4۳1

 ةعرسب برحلل مكجورخ بلط اذإ ينعي. ةعرسب جرح ( رفن» : اورفناف مترفنتسا

 . مكنم بلْط امك« و

 عطقلا: دضعلا: هك وش دضعي ال

 . رعذيو هناكم نم جعزي ال: هديص رفني ال
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 .[070 /؟) ةياهنلا] هعطق هؤالتخاو ألكلا نم بطرلا وه رصقلاب «الخلا» : هالخ ىلتخي ال

 . يفنلا دعب ىنئتسم هنوكل هبصنو ,لبق ام ًالدب عفرلا هيف زوجي : رخذإلا

 . هنم ىنثتسملا نع اًيخارتم عقو ءانثتسالا نوكل ,بصنلا كلام نبا راتخاو

 . ةبيط هتحئارو ,قاقد هنابضقو ضرألا يف ضام هلصأ تبن (رخذإلا» و

 دسيل ؛بشخلا قوفو ,نيطلا تحت هنولعجيف من نوفقسي اوناكو ناجحلا ضرأ يف ريثك وهو

 . ° روبقلا يف هنولعجي اذكو ,نيطلا طقسي الف ,للخلا

 . رانلا اهب دقويل اهل هتجاحو ىدادحلا وه : نون اهدعب ايلا نوكسو فاقلا حتفب :مهنيقل

 : ىلامجإلا ىنعملا +×

 مهاذآف .مهنم ليلق هب نمآف مالسإلا ىلإ اهلهأ اعدو ,ةمركملا ةكم يف مل يبلا ثعُب

 . ةنيدملا ىلإ مث ,ةشبحلا ىلإ اهنم ةرجهلاب مهل هللا عسوف ةكم يف نوكرشملا
 ال ملسملا نأل ؛اهنم ةبجاو ةرجهلا تراصو ,هباحصأ هعم رجاهو دلي. يبنلا رجاهف

 . همالسإ اهيف رهظي نأ نكمتي

 ءاهبجوم لاز هنأل ؛اهنم ةرجهلا تعطقنا ,ةيمالسإ ةدلب تراصو ‹ مكي يبنلا اهحتف املف

 ,حالسلاو ,ناسللاب ةمايقلا موي ىلإ اّمئاق هنيد رصنو ىهتملك ءالعإل لإ ليبس يف داهجلا يقبو

 . ىلاعت هلل لامعألا صالخإب ,ةحلاصلا ةينلاو

 رمألا و مهرسفنتسا اذإ طاشنو ةعرسب جورخلا بوجو ,اهجلا ركذ دعب ر ركذ مث

 يذلا وه هللا نأل ؛ ضرألاو تاومسلا قلخ مدقب ميدق هنأ ,ةكمل ىلاعت هللا ميرحت ركذ مث .لاتقلل

 كي يبلا لاتقب ايسأت لاتقلا اهيف لحي الف ,ةمايقلا موي ىلإ مارح يهف ةدملا كلت نمو .اهمرح

 . ةمايقلا موي ىلإ اًملطم اهيلإ اهتمرح تعجر مث «راهن نم ةعاس «ةصاخ هل تلحأ دقف . اهيف

 زفنيو ميعزي الف ديض نمو .عطقي الف :رجش نم هلوح ام تلمش .تيبلا اذه ةمرح نأ ركذ مث

 . امئاد اهفرعيل اهذخأ نم الإ مرحلا ةطقل مرح امك ؟هلتقب كلاب امف ,هناكم نم

 يف مهف .رخذإلا الإ هللا لوسر اي . سابعلا لاق ,تابنلا عطق مل يبنلا مرح املف

 . مهنارين داقيإو ,مهروبق للخ سو مهتويب فيقستل هيلإ ةجاح

 . حابم هنإف «رخذإلا الإ» : مق لاقف

 . ةيشاح (۷۸۷ / ۲) « ملسم حيحص» :رظنا (۱)
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 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . ةيمالسإ دالب - دمحلا لو - اهنأل ؛اهريغ ىلإ ةكم نم ةرجهلا عاطقنا - ١

 . هنيد هيف ناسنإلا ميقي ال دلب لك نم ,ةيقاب يهف ءاهريغ نم ةرجهلا امأ
 . همدع دنع هتينو هدوجو دنع بجاو قاب داهجلا نأ - ۲

 . رادملا اهيلعو «لامعألا لوبق يف يساسأ نكر اسلا ةينلا كلذكو

 ا دايجلل كاطاذ! يأ (اورفناف مترفنتسا اذإولا : : هلوق - ۳
 . جرخ «مامإلا هتيع نمف .نييعت وأ ماع ريفنتب امإ ,ودع لاتقل مامإلا هبلط اذإ ملسملا

 . ةمايقلا موي ىلإ دحأل لحي الف ,ةكم يف لاتقلا ميرحت - <

 اهتمرح تداع مث «ةعاس هل تلحأ اهنأو .هصئاصخ نم ةصاخ , مدي. يبنلل اهَّلح نأ - ه

 . ضرألاو تاومسلا تقلخ ذنم تناك امك

 «ىلوأ باب نم كوش هيف سيل يذلا رجشلا عطق ميرحتو .اهمرح يف كوشلا عطق ميرحت -- ؟
 , الكلا كلذكو

 ناويحلا وه ديصلاو . ىلوألا قيرطب ةمرح دشأ هلتقو هسبحو «هديص ريفنت ميرحت - ۷

 . الصأ شحوتملا ,لوكأملا

 . اًمئاد اهقَرعيِل اه الإ ءاهيف ةطقللا ذخأ ميرحت - ۸

 . اًسباي وأ اًبطر هذخأ زوجيف . هيلإ ةديدشلا ةجاحلل .ألكلا نم E ءاتختشا ٩

 اب هيبن ىلع هللا هيقلي مهفب نوكت ,ةّنسلا ضعب نأ - ٠

 . ٤٤[ :لحتلا] «مهيلإ لزن ام سانلل نّيبتل ركذلا كّيلإ انلزنأو» : ىلاعت لاق امك

 ١ هنم یتتسملاو ىنثتسملا نيب رضي ال «مالکلل اًمطاق ديال يذلا ريسيلا لصفلا نأ ١-
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأيو ةَوْنع ا يبنلا اهحتف ةكم نأ - 1۲

 ١ ءاملعلا فالتخا +

 : یم اه مل يذلا وللا هئلكو مرحلا رجش عطق ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ

 ذخأ ء.لوقبلاو عورزلا نم «يمدآلا هتبنأ امو «رخذإلا» ذخأ ةحابإ ىلع اوعمجأ امك

 روهمجلاف «يمدآلا هتبنأ يذلا رجشلا عطق يف اوفلتخاو . اهريغو ةمدقتملا ةحيحصلا ثيداحألاب

 «ثيدحلا مومعب اذخأ «هيرحت ىلإ يعفاشلا بهذو . يمدآلا هتبني يذلا عرزلاك «هعطق زاوج ىلع

 . اذه ىلإ (ىنغملا» يف «ةمادق نب قفوملا» خيشلا لامو
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 روهمج هيرحت ىلإ بهذف مرحلا ىلإ ًاجلف لتقلا هيلع بجو نم لتق زاوج يف اوفلتخاو

 : اولاقو نيثدحملا ضعبو دمحأ مامإلاو ءاهقفلا نم هباحصأو «ةفينح وبأ مامإلاو نيعباتلا

 .:ةيلإ ان مت هريغ يف لتفلا دحت هيلط بجو نم هتم جرب ىل جلاب
 را يف دلا تم يرتب ها ىلإ © ىففاشلاوب تلا بوو

 دودحلا ءافيتسا ىلع ةلادلا صوصنلا تامومع «مهعبت نمو «يعفاشلاو ٠ كلام ليلدو

 راتسأب قلعتم وهو لطخ نبا لتقب رمأ ر يع يبنلا نأو . ناكمو نامز لك يف صاصقلاو

 . لتقلا بجوي اب مرحلا يف ىتأ نم ىلع اًضيأ هوساقو ةبعكلا

 كالا »4۷ :نارمع لآ) (انمآ ناک هَلَحَد نمو ىلاعت هلوق لثمب نولوألا لدتساو

 . ركذ امل «ةدئاف صيصختلل نكي مل ولو «تايآلا نم امهوحنو ۷ :صصقلا ) «انمآ امرح

 ؛عضولاب ال «هيلع لدي ال اهظفل نأل ؛هلوانتت ال تامومعلا نأب «نيضراعملا ةلدأ نع اوباجأو

 ةدراولا ةلدآلاب ةصصخم تناكل ؛هل اهلوانت ضرف ولو . اهيلإ ةبسنلاب قلطم وهف «نمضتلاب الو

 يف لتق هنأل ؛ليلد هيف سيلف «لطخ نبا لتق امأ . اهبجوم لطبي الثل ؛هيف دحلا ةماقإ عضو يف

 . كيم يبنلل مرحلا اهيف لحأ يتلا ةعاسلا

 هيف: يناحلا نآل تعني الف ههيلإ احلا مق ريغ ىف لثقلا تحتوي ام لعف نم ىلع هسايق انآو
 ءداسفلا معَّل «هيف ةانجلا ىلع دحلا مقي مل ولو «ناتدسفم امهف «ىلاعت هللا ةمرحو هتمرح كته

 . هللا مرح يف رشلا مظعو

 - مرحلا ىلإ هئوجلب - وهو ءاريثك فخأ هبنذف هجراخ لتقلا بجوي ام ىتأ يذلا فالخب

 . هتجاح بساني الف «هلعف ىلع مدانلا «بنذلا نم بئاتلاك

 ىلع اهيف لتقلا دح ةماقإ زاوج ىلع قافتالا مهضعب لقنف «لتقلا امأف : رجح نبا لاق

 ىلع عامجإلا لقن نمو . مرحلا ىلإ أجل مث «لحلا يف لتق نمب فالخلا صحو ءاهيف هعقوأ نم

 . رذنملا نبا كلذ

 نم :لاقو . اًقلطم مرحلا يف ماقت ال ءدودحلا عاونأو صاصقلا نأ "7 مزح نبا رصن : تلق 3

 هيلع ماقي مث «جرخيلف دحلاو لتقلا بجوي اب هيف یتا

 .هعم اهرهاظ «ةباحصلا ضعب نع تامومع لقنو

 . TY) / ۷( مزح نبال «ىلحملا» (۲) ٤۷(. / 5) رجح نبال «يرابلا حتف» (۱)
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 ؟ ةَونع وأ اًحلص ةكم شرب يبنلا حتف له : اوفلتخاو

 اهنأ ىلإ - هنع روهشملا يف دمحأو ةفينح وبأ نامامإلا مهنمو - ءاملعلا نم نورثكألا بهذ

 اهمسقل ًةونع تحتف ول اهنأب كلذ ىلع اولدتساو ءاحلص تحتف اهنأ ىلإ يعفاشلا بهذو . ةونع

 تناك ولو ءاهلهأ نم اهب قحأ وناكو ءاهرود نومئناغلا كلملو «ربيخ» ك نيمناغلا نيب مي يبنلا

 . اهلهأ نمؤي مل ةونع
 دحأ نإف» : هلوقبو . «راهن نم ةعاس يل اهلحأ هللا نإ : هب هلوقب روهمجلا لدتساو

 . «كل نذأي ملو ؛هلوسرل نذأ هللا نإ : درس تيت لل لور ا صقل
 . ةئبعتو برح ةلاح يف اهلخد سرب يبنلا نأب ءاضيأ اولدتساو

 رفغملا هسأر ىلعو ءاهلخدو اَبلَقو «ةرخؤمو «ةمدقمو «ةرسيمو «ةنميم شيجلل لعج دقف

 .ةعامج مهنم لتق ىتح «مهنيبو ديلولا نب دلاخ نيب لاتقلا لصحو «مرحم ريغ

 عن :اولاق «؟شيرق شابوأ نورت له .راصنألا رشعم اي» : ''”راصنألل مب لاقو
 لوسراي : نايفس وبأ لاق ىتح «ادصح مهودصحت نأ ًادغ مهومتيقل اذإ اورظنا» : مدي لاق

 كلذ ريغو «نمآ وهف هباب قلغأ نم» : لاقف . مويلا دعب شيرق ال شيرق ءارضخ تحبييبأ هللا
 ۰ . نيضراعملا ةلدأ نع اوباجأو ةحيحصلا ةحضاولا ةلدألا نم

 «مسقت يتلا مئانغلا يف ةلخاد ريغ ضرألا نآلف «نيمناغلا نيب اهضرأ مسقي مل هنوك امأف

 اًئيف اهتولعجي امنإو ءاهنومسقي ال ءاهنوذخأي يتلا ةونعلا ضرأ يف نيدشارلا ءافلخلا لمع اذهو

 . مهرخآو مهلوأ نيملسملا ىلع .

 نأ عم مهيديأب ام كرت «مهنيمأت نمو «مهتماف ءةكم لهأ ىلع نم يَ يبنلا نأ ىلع
 . ؟ اهرودو ةكم عابر كلمت له : ءاملعلا نيب اًقالخ كانه

 . دجاسملاك نوملسملا اهيف يوتسي هنإ : اولاقو ءاهكلمت مدع ءاملعلا نم ريثك حجر دقو

 نأ دعبو . ىلاعت هللا تيب ناريج مهنوكل ؛كلذب مهيلع نم لاتقلا دعبف ءاهلهأ هنيمأت امأو
 .ةمحرو مهب اًمطل مهباجأف «نامألا اوبلط لاتقلا يف مهل ةقاط ال نأ اوأر
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 . هاف ةريره ىبأ ثيدح نم )۸٤ / ٠( مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ (۱)
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 هلتق زوجي ام باب - ۷

 . ديصلا ريفنتو لتقلا ميرحت ركذ دعب هلتق زوجي ام نايب اهيف ةمجرتلا هذه

 س نيتئام ا دعب رشع سداسلا ثيدح ا س

AEنهلك «باودلا نم سخا ةلاق هللا لوس نأ : هي ةشفاع نع |  

 . روقعلا بلكلاو ؛ ةرأفلاو بَرْقَملاَو « ةأدحلاو «بآرشلا E اف

 . }4 / ۷۱) مقر ملسمو (۳۳۱) < (۱۸۲۹) مقر يراخبلا|

 207 مرحلا لحلا يف قساوق سْمَح لتقبا :!(1198 / )٩۷ مقرإ ملسملو

 ١ ىلامجإلا ىنعملا

 . مارحإلاو مرحلاو «لحلا يف لتقي اذهف هعبطب ذؤم وه ام ناويحلا نم

 قساوفلا نم اههباش ام ىلع عراشلا اهب هبن يتلا سمخلا تايذؤملا هذه اهنمو

 يتلا ؟برقعلا )و ؛ىلحلاو بايثلا فطخت يتلا (ةأدحلا7 و امثلا دسفي يذلا «بارغلا» نهو

 هذهف . سانلا ىلع يدتعي يذلا اروقعلا بلكلا "و هبرختو بقشت يتلا «ةرأفلا »و ؛عسلت

 يدعتلاب هتاناويحلا رئاس نع اهعبطب اهجورخ وهو «قسفلاب تفصو هتاناويحلا نم عاونأ ةسمخ

 . ىذألاو

 «تاناويحلا رئاس نم اهقسف يف اهلكاش ام اهب قحليف ءهاذأ فالتخال قدودعم اهب هبنو

 . اهذيعي ال مارحإلاو ءاهريجي ال مرحلا نإف ءاهئادتعاو اهتيذأل لتقتف

 : ءاملعلا فالتخا دع

 ؟ ال وأ تاناويحلا نم اهريغ ىلإ ةروكذملا هذه نم لتقلا ىدعتي له : ءاملعلا فلتخا

 ههباقلأب قلع اهمكح نأ كلذو اهريغ ىلإ اهادعتي ال اهمكح نأ ىري ةفينح اف

2 3 

 . نييلوصألا روهمج دنع اًموهفم ىضتقي ال بقللاو

 ىلإ اهمكح ىد هلال يذلا ىنعملا يف ف اوفلتخاو . اهريغ ىلإ اهتيدعت ىلإ روهمجلا بهذو

 هازع يذلا يناثلا ظفللا امأو ««قساف 7 لدب قساوف :لاق هنأ الإ هلثم ؛ (ملسم» لو «يراخبلل لوألا ظفللا نأ :ملعا )١(

 مرحلو لحلا يف نلتقي «قساوف سمخ" :هظفل اغإو «كلذك هيف سيلف ؛ملسم ١ ل
 هدارأ فنصملا لعلو «مرحلاو 1 ؛قساوف سمخ لتقب 0 هللا لوسر رمأ :تلاق < (ملسم» ل ةياور يفو -

 . يوارلا ظفل وه امنإ « هي يبنلا ظفل وه سيل نكل
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 بهذو . ةيدف الب هلتق زوجي لكؤي "د ٠١ لكف لكؤي ال ام نهنوك هنأ یری يعفاشلاف . اهريغ

 ءاذيولا ةعيبط وه نهريغلو نهل عماجلا ىنعملا نأ ىلإ :دمحأو كلام نامامإلا

 اذإف قسفلاب لصألا فصو وهو « اشلا صن نم موهفم ليلعت هنأل ؛ليج سايق اذهو

 .امدعو ادوجو هتلع عم رودي مكحلاو سايقلا مت عرفلاب جو

 يف ةدوجوملا هتادرفمو هعاونأ ىلع عراشلا هب هينيلف - دحاو ىذألا نأ عم - اهديدعت امأو

 . اهتاليثمو قساوفلا هذه نم عون لك

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع تاناويحلا

 . لاح لك يف هتيكذت حابي جاجدلاو ماعنألا ةميهبك «سنأتسملا ناويحلا - ١

 . ءادف هيف سيلف لتق نإو هلتق هركيف ىذأ هيف سیلو لكؤي ال يذلا ناويحلا - ؟

 ؛لحلا يف اهلتق عرشيف كهانعم يف امو ثيدحلا يف ةروكذملا هذهك يذؤملا ناويحلا - ۳

 . ءيش اهلتق يف سيلو .مرحلاو مارحإلاو

 . ءازجلا مارحإلا يفو مرحلا يف هلتق يف .ديصلا وه اذهف لوكملا يّرَبْلا ناويحلا - ٤

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 . مرحلاو لحلا يف هثيدحلا يف ةدودعملا تاناويحلا هذه لتق ةيعورشم - ١

 . ناويحلا نم اههباش ام اهب قحليف ىذألاو قسفلا نم اهيف امل اهلتق نأ - ۲

 وهف هكلذ ريغ وأ لاملا وأ سفنلا ىلع ةرضم هيف ام لكف كدحاو اعون سيل ىذألا نأ -*

 «تاناويفلا هذه نيس نالا هزمت: ىلع هب اذل ةفرج ةسحانملا ي عدلا: قالا

 . همكح يف لدعلا هقلخ يف ميكحلا وه هللاو

RR 
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 وتقا : ا لاقف . ( ةبعكلا راتسأب قّلعَتم ٍلطَخ نبا : ر ءاج هعزت امَلَق «رفغملا

 ا e مقر ملسمو «(0۸0۸) « (4785) « )۱۸٤7( « )۳۰٤٤( مقر يراخبلا]

 نبا فيسلا عقو نم هب ةياقو «سأرلا ردق ىلع ديدح نم جسني درز ءرّبنم نزوب : رفغملا
 : همسا يف فلتخا «نيتحوتفملا ةلمهملا ءاطلاو ةمجعملا ءاخلاب : « لطخ

 . يملسألا ةزرب وبأ هلتاقو كلذ ريغ ليقو «لاله : ليق

 : ىلامجإلا ىنعملا

 . مهرودص رغوأ امم ةريثك بورح شيرق رافك نيبو ا يبنلا نيب ناك

 . رفغملا هسأر ىلع عضوف «رذحو ةطيح ةلاح يف ميا اهلخد «ةكم حتف ناك املف

 «ةبعكلا راتسأ يف اودجو ولو ءاوُلَتَقي نأ نيكرشملا نم سانأ ىلع ضح دق ماب ناكو

 «رافكلا ىلإ بهذو Nea يذلا «لطخ نبا مهنم ىمسو

 . ل يبنلا ءاجهب نينغي هيراوج لعجف
 «رفخملا عضوو مهنم نمأتساو «ةكم لهأ نمأو «مويلا كلذ اهرازوأ برحلا تعضو املف

 نم ملعي امل «لتقلا نم اهتمرحب اذئاع «ةبعكلا راتسأب اًقلعتم « لطخ نبا» ةباحصلا ضعب دجو

 لاق هوعجار املف . ميا يبنلا ةعجارم لبق هلتق نم اوجرحتف «هتقباس حبقو «هعينص ءوس

 . ماقملاو رجحلا نيب لتقف «(هولتقا» : مي

 ةمامع اًضيأ هيلعو ءرفغملا هسأر ىلعو لخد ذإ «مرحم ريغ ةكم لحد مشيا يبنلا نوك - ١

 . مارحإ الب لاحلا هذه لثم يف اهلوخد زوجيف « ملسم حيحص يف امك «ءادوس

 : عفنأو معأ لوألا حلاصم نأل ؛كسنلا ىلع داهجلا ميدقت - ۲

 تفرصتف « فاوطلا بادآ ثيداحأو «لوخدلا ثيداحأل ةلماش اهلعجو !هريغو ةكم لوحخد باب فلؤملا ةمجرت لصأ )0غ(

 . ىرخأ ةمجرت فاوطلا ثيداحأل تلعجو «ةمجرتلا هذهب تيبلا لوخد ثيدحو «ةكم لوخد ىثيدح دارفإب



 هم sesso (a) رأل ةدمق جرت
 بهذم وه امك اًحلص ال ةثالثلا ةمئألا بهذم وه امك قونع تحتف ةكم نوك - ٣

 . ىعفاشلا

 . ىلاعت هللا ىلع لكوتلا ىفاني ال كلذ نأو «ةيقاولا ةحابملا بابسألا ا - 4

 لاتقلا ءاهتنا دعب ناك ءلطخ نبا لتق نال ؛لتقلاب ولو مرحلا يف دودحلا ةماقإ زاوج هيف 60

 . ملعأ هللاو لوخدلا ةعاس يف حيبأ يذلا

 س نيتئام ا ءاعب زيثع نمانلا ا ثيدحلا س

 نم ءادك نم ةكم لحد مي هللا لوسر نأ : إف مع نب هللا دبع نع 1118|
02 
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 مقر ملسمو ياه الك) مقر يراخبلا| . ىلقسلا ةا نم جرخيو ءاحطبلاب يتلا العلا ةينثلا

 راحل ظفللاو 1707

 لوقتو (نوجحلا عير) يهو ةكم ىلعأ يف يتلا ةينثلل مسا هلملاو فاكلا حتفب : ءادك

 )١557/85(1. ةياهنلا . فيرحت وهو (لوجحلا) : ةماعلا

 سلا نم عربي يذلا قيرطلا اهب دارلاو +: نيلبتملا نيب قيرطلا ىه مثلا -: قلفسلا ةينثلا

 مضب قلك : ىلفسلا ةينثلا ىمستو . (ماسرلا عير) نآلا ةينثلا ىمستو (بابلا ةراح) ةامسملا

 . فلألا رصقو فاكلا

 ١ يلامجالا ىنعملا د:

 . ةجحلا يذ نم نوَلَخ عبرأل E ا يادولا ةجح مشيا يبنلا جح
 هلوخدل لهسأ هنأل ؛ةكم رباقم نيب نم يتأت يتلا ايلعلا ةينثلا نم ةكم لخد حابصلا يفو

 قيرطلا يعود ةكم لفحا نم ةيردلا ىلإ ةخف نه عرج كفانا نم رف اخلق ةنيدملا نم ىتأ اذإ

 . «لورج» ىلع يتأت يتلا

 ةفرع ىلإ باهذلا يف سيب لعف امك تدابعلا عضاومل ًاريثكت نيقيرطلا ةفلاخم يف لعلو

 هلمع ىلع ضرألا دهشتل ؛ةبوتكملا ةالصلا عضوم ريغ يف «لفنلاو ديعلا ةالصلو ءاهنم بايإلاو

 ذو دلا نم اج نك نوساتم جرو ادم ةركل وأ 25 :اهرانعأ ةف نبالغ

 . ملعأ هللاو . اهيلإ

 حص امك . ةكئالملا ءاعد هسفن ىلع توفي هتالص عضوم نم هلاقتنابو هيف ىلص عضوم يأ يف ةلصاح ةداهشلاو )١(
 هنإف ثيدحلا ظفل هيلع دعاسي ال لوقلا اذهف . ناسنإلل ىلصم هلك دجسملا نإ :لاق نم هلوق امأو هثيدحلا كلذب

 1 . حراش هيف ىلص يذلا سلجملا يف هصخ



 ديز نب ةماسأو تيبلا رك ا هر IE دبع نع ۲۱۹

 الالب تیل کو نم لوا تنك اوج امل هيلع اوقلغاف « ةَحْلَط نب نامو لالو

 مقر يراخبلا] . نييناميلا نيدومعلا نيب معن : لاق ؟ ميم هللا لوسر هيف ىَلص له :هَ هتلاسف

 . )4 / 4( ملسمو «هل ظفللاو )١1594(

 : ىلامجإلا ىنعملا

 ل يبنلا لخد «روصلاو ليثامتلاو مانصألا نم هتيب رهطو ءةكم ىلاعتو كرابت هللا حتف ال

 مهيلع اوقلغأف . ةحلط نب نامثع «تيبلا بجاحو «ةماسأو «لالب «هامداخ هعمو «ةفرشملا ةبعكلا

 يف هدصقم نع هولغشيف «دبعتي فيك اوريل اهيف سرا يبنلا لوخد دنع سانلا محازتي الغل ؛بابلا

 . بابلا اوحتف «ًاليوط اهيف اوثكم املف ؛ همعن ىلع هركشو هبر ةاجانم وهو ,نطوملا اذه

 ريغل ولو اهيتأي يتلا ةنكمألاو « ملي يبنلا راثآ عبتت ىلع اصيرح رمع نب هللا دبع ناكو

 ؟ ماع هللا لوسر اهيف ىلص له : الالب لأسف . بابلا حتف امل لخاد لوأ ناك هنإف اذلو «ةدابع

 لعجف «ةدمعأ ةتس ىلع - كاذ ذإ - ةفرشملا ةبعكلا تناكو . نييناميلا نيدومعلا نيب معن : لاق

 «عرذأ ةثالث طئاحلا نيبو هنيب لعجو «هراسي نع اًدحاوو «هنيي نع نينثاو «هرهظ فلخ ةثالث

 . عبرألا اهيحاون يف اعدو «نيتعكر ىلصف

 :تيدحلا نم ذخوي ام د:

 ١ - اهيحاون يف ءاعدلاو ءاهيف ةالصلاو «ةفرشملا ةبعكلا لوخد بابحتسا .

 . نسح هنكلو «ةنس الو اًضرف سيل اهلوخد نأ 2١ ةيميت نبا ركذو

 ا يبنلا نإف اذهلو . اهتاذ يف ةليضف يه امنإو «جحلا كسانم نم سيل اهلوخد نأ - ۲

 . حتفلا ماع يف اهلخد اغاو «هتجح يف اهلخدي مل
 . ةدحاو ةرم الإ اهلخدي مل هنأ يف «قيقحتلا وه اذهو

 : ءاملعلا فالتخا

 ٠ سابع نبا نع يكح ام الإ ءاهقوفو ةفرشملا ةبعكلا يف ةلفانلا ةالص زاوج ىلع روهمجلا

 . رجحلا اهلثمو ءاهحطس قوفو . اهيف ضرفلا زاوج يف فالخلا امنإو

 )١( ؟55) ىواتفلا عومجم يف / ١55( .
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 :ىلاعت هلوقب نيلدتسم ء؛حصت ال اهنأ ىلإ هنع روهشملا يف كلامو ؛دمحأ مامإلا بهذف

 ريغ اهحطس ىلع وأ اهبف يلصلاو ٠١١ :ةرقبلإ ( ةرطش مكهوجو اووف متنك ام ثيحرإل
 ٠ اهيلعو اهيف زوجتف .فيفختلا ىلع اهانبمف ةلفانلا امأو . اهتهحل لبقتسم

 : عبس يف ىلصي نأ ىهن مع يبنلا نأ : رمع نبا نع يور امو

 وكل حكم ةرزجملاو - ؟ ةلبزملا - ١

 او ماتو -:6 قيرطلا ةعراقو - ٤

 .  يذمرتلا هاور ٠ هللا تيب رهظ قوفو - ۷

 يف كلذكو ءاهقوفو اهيف ةضيرفلا ةحص ىلإ : يعفاشلاو «ةفينح .وبأ «نامامإلا بهذو

 اهيف مايع يبنلا ةالص كلذ ىلع مهليلدو ٠ رجحلا

 ٠ ليلد الو «ليلدب الإ قرف الب ضرفلا قح يف تبثي «لفنلا قح يف تبث امو

 0 لا

 “هجم هفعض نكلو ؛ةلفانلاو ةضيرفلل اًماع ناكل ؛حص ولف “تت رمع نبا ثيدح امأو
 ٠ كورتم لجر هيف : 10178) مقر ويكصلا ءافعضلا يفإ يراخبلا لاقو ٠ يذمرتلا وهو

 ضرألا ىلوأ ةفرشما ةبعكلاو "اروهَطو اَدجْسَم ضرألا يل تلعجا : ثيدحبب اولدتساو
 ٠ ملعأ هللا و
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 ٠ (541/) مقر ءاورإلا 'رظنا ؛ فيعض ثيدح وهو ٠ كورتم وهو تلق ٠ةريبج نب ديز هب درفت



 مااعلا ريسيت مج 2) 2 0ك 1ك هك اك اك اك ك2 2 اك هك هك هه اك 2 كك

 (» هبدأو فارطلا باب ع ۹

 س نيتئام ا دعب نورشعلا ثيدح ا ه#
 كنأ ملعأل يّنإ :لاقو هلبقو ا ٠ ىلإ ماج هلأ هيفا 0 نع "5 0

SN aمقر. .ئيراخبلا] + كلب ام كلشي كلو يبنلا تيار يّنأ الوو « عفن  

 . [(۱۲۷۰ / ۲۱) ملسمو « (۱۹۷)

 : ىلامجإلا ضضعملا ×

 امنإو ءاهتاذل هللا ةدابع ميظعت ةمظعم ةسدقم نوكت ال «ءايشألا نم اهريغو ةنمزألاو ةنكمألا

 «جيجحلا نيب هلبقو دوسألا رجحلا ىلإ هناي باطخلا نب رمع ءاج اذهلو . عرشب كلذ اهل نوكي

 ءاقلك ن عو جلا نه لف اه ها ندو الو مانصألا ةدابعب دهع وثيدح مه نيذلا

 هآر دقف « موا عرشملا نم اهاقلت ةدابع يه امنإو «ةرضم وأ عفن هنم لصحي رجحلا نأل وأ «هسفن

 , كاكاو ايار AEE لشن لش

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - ةلوهسب نكمأ نإ «هنوذاحي امدنع نيفئاطلل دوسألا رجحلا ليبقت ةيعورشم .

 . م يبنلا نع اهانيقلت «ىلاعت هلل ةدابع وه امنإو «هررض وأ هعفنل سيل هليبقت نأ - ۲

 . هلوسرو هللا هعرش ام الإ اهنم عرشي الف «ةيفيقوت تادابعلا نأ - ۳

 هذهو «عرشملا نع ىقلتت امنإو «ناسحتسالاو يأرلاب نوكت ال تادابعلا نأ اذه ىنعمو

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ «مهلملا ثّدحملا مالك نم ذخؤت «ةعفان ةميظع ةدعاق

 ا اضرار وف

 ٤ - باوصلا ريغ اودقتعي ال ىتح «ملعلا لكاشم نم ةماعلا مهوي ام نييبت .

 ليلدب الإ ةيصوصخ كانه سيلف «ةعبتملا هتنس نم ماسي يبنلا لعف نأ - ه .
  - 5سانلا ناعذإ نأ ىلع ءاهتمكح ملعت ولو اهب لمع «ةدابع عراشلا نع حص اذإ هنأ

 . ةدوصقملا مكحلا نم اهب مايقلا يف مهتعاطو

 هللا ركذي نأ فئاطلل بحتسيو : )١57/77(] ىواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق - ۷

 فاوطلل سيلو . سأب الف ارس أرق نإو «راكذألاو ةيعدألا نم عرشي امب هوعديو ىلاعت

 ها . فاوطلا ماكحأ ىف ةقرفتم ثيداحأ ىلع اهلامتشال «ةمجرتلا هذه تعضو )١(
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 رئاسب هيف وعدي لب ؛هميلعتب الو هلوقب الو هرمأب ال مس يبنلا نع دودحم ركذ

 الف كلذ وحنو بازيملا تحت نيعم ءاعد نم سانلا نم ريثك هركذي امو .ةيعرشلا ةيعدألا
 يفو ةنسح ايندلا يف اتتآ انبر# ب ب نينكرلا نيب هفاوط متخي عي ناكو .هل لصأ

 1 ١ةرقبلإ © راثلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا
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 س نيتئام ا دعب نورشعلاو يداح ا ثيدح ا ب

 لال هباحصأو تم هللا لوسر مل لاق هيج سابع نب هللا دبع نع ۲۲۱|

 اولمري نأ شيام يبل مرم برب یم منتو دق موق مکیلع مق هل : نوكرشملا

 ءاقبإلا الإ اَهَّلُك طاوشألا اوُلمَرَي نأ مهعتمي ملو ةزيكرلا نب ب ام اوشمي نأو اللا طاوشألا

 . 101155) مقر ملسمو )٤۲١١(« « (1505) مقر يراخبلا] . مِهيّلع

 . )٥/ ٠١١(( ةياهنلاإ. مهتفعضأ يأ ءاهلا فيفختب : مهتنهو

 . [(۲۹۲ )٥/ ةياهنلاإ. ةيلهاجلا يف ةيوبنلا ةنيدملا ءامسأ نم : برثي

 . 1718 /۲) ةياهنلاإ اًطخلا براقت عم يشملا يف عارسإلا وه (لّمرلا ميملا مضب , : اولمري نأ

 دارملاو . ةياغلا ىلإ ةدحاولا ةيرجلا وهو «نيشلا حتفب طوش عمج «ةزمهلا حتفب : طاوشألا

 . 1004/6) ةياهتلل . ةبعكلا لوح ةفوطلا

 . )458/١1([! برعلا ناسلإ مهيلع ةقفشلاو «مهب قفرلا «دملاو ةزمهلا رسكب : مهيلع ءاقبإلا

 ١ ىلامجإلا ضحملا ×

 جرخف .هباحصأ نم ريثك هعمو ارمتعم ةكم ىلإ ةرجهلا نم تس ةنس يع يبنلا ءاج
 هباحصأو تت يبنلا نأ هداوم نم «حلص مهنيب لصحف «شيرق رافك تيبلا نع هدصو هلاتقل

 يف اوؤاجف :مايأ ةثالث ةكم يف نوميقيو «نيرمتعم لباقلا ماعلا يف نوتأيو «ماعلا اذه نوعجري

 . (ءاضقلا ةرمعلإ ةعباسلا ةنسلا

 مهتنهو دقو «موق مكيلع ما هنإ : - ةتامشو ايفشت - ضعبل مهضعب ا لاقف

 . برثي ىَمَح مهتفعضأو

 الإ اوعرسي نأ هباحصأ رمأف . مهظيغيو مهلوق دري نأ دارأ «مهتلاقم تت يبنلا غلب املف

 نيح «مهيلع ةقفشو مهب اًقفر ءاوشميف دوسألا رجحلا هيف يذلا نكرلاو يناميلا نكرلا نيب اميف

 هل انه



 نيملسملا ىلإ اورظنيل؛ “" [ناعقيعقإ لبج اوقلست نيذلا «نوكرشملا مهاري ال نينكرلا نيب نونوكي
 . نالزغلاك الإ مه نإ: اولاق ىتح كلذ مهظاغف نوفوطي مهو

 اًيسأتو «نيضاملا انفلس عقاول اركذت « ةكم ىلإ مداقلا فاوط يف ةعبتم ةنس لمرلا اذه ناكف

 «نيدلا ةرصنل ؛لامعألا ليلج نم هيف اوماق امو «ةديدشلا مهترباصمو « ةديمحلا مهفقاوم يف مهب

 . مهرثأ ءافتقاو مهعابتا هللا انقزر . هللا ةملك ءالعإو

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 دقف «نينكرلا نيب ام ادع ام لوألا ةثالثلا طاوشألا يف اولمر « هباحصأو ياع يبنلا نأ- ١

 لك يف هبابحتسا يتآيو . ءاضقلا ةرمع يف كلذو « مهيلع ءاقبإ « هكرت يف مهل صخر

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب يذلا ثيدحلا يف ثحبلا قيقحتو « ةثالثلا

 حيحص يفف ءال مأ كسنل ناكأ ءاوس « مودق دعب عقو فاوط لك يف لمرلا بابحتسا - ۲

 ( لوألا فاوطلا فاط اذإ كلذ ناك : °” ملسم

 . مهداضعأ يف اتفو« مهمزعل اًئيهوتو « مهل ةظاغإ« نيدلا ءادعأ مامأ دّلَجلاو ةوقلا راهظإ ۳

 «جحلا كسانم نم ريثك يف « حلاصلا انفلس لاح ركذت نآلا لمرلا يف ةمكحلا نم نأ - ٤

 . اهريغو يدّهلاو «رامجلا يمرو « يعسلاك

 يشملا « ةيقابلا ةعبرألا يف بولطملا نأل ؛ هيضقي ال هنإف « لوألا ةثالثلا يف لمرلا تاف ول - ه

 . اهلحم تاف ةنس نوكتف « نهتئيه فلخي الف

 س ندئام ا رل ثيدح ا س

 اإ كم مدقي نيح ر هللا لوسر تیآر : لاق ا ٌرَمع نب هللا دبع نع

 (1103) مقر يراخبلا] . عبسلا نم فوط هل 0 اا کا لسا

 ش . )١571(! مقر ملسمو «هل ظفللاو

 يع م2 رە 028 2 ريع ر

 ةياهنلا] . نافدارتم امهف اذه ىلعو « لمرلا وه : ليقو «ودعلا نم عون : ببخلا - بخي

 . م١

 )١( ها- نينكرلا نيب يذلا ىري ال «كانه ناك نمف. يلامشلا يبرغلا هبناج اوقلست مهلعلف ( ةورملا هلصأ يذلا لبجلا وه .

 حراشلا .

 )۲( مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ )۲۳۰ /  0١رمع نبا ثيدح نم( .
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 : يلامجإلا ينعلا
 ءاهنع ثحبلاو ءاهتفرعمو ميا يبنلا لاعفأ عبتت ىلع نيصيرحلا نم اغيب رمع نبا ناك

 اهلك ةثالثلا طاوشألا يف لمري هنأب همودق دعب نوكي يذلا مسرب ىبنلا فاوط فصي هنإف اذلو

 هنولعفي اوناك موي « ةقباسلا مهلاحل ادن فاول لك دنس وق عدلا هوجألا رجلا لكني نآ دج

 . نيكرشملل ًةظاغإ

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 . مودقلا فاوط يف ءاهلك لوألا ةثالثلا طاوشألا يف « لمرلا وهو « ببخلا بابحتسا- ١

 ال هنإف «لوألا ةثالثلا يف هلك وأ لمرلا ضعب هتاف ولو ءاهنم ةيقابلا ةعبرألا يف يشملا - ۲

 . اهيف لمر ال ةريخألا ةعبرألاف . اهلحم تاف ةنس اهنأل ؛ هيضقي

 ءءاضقلا ةرمع دعب ساب يبنلا لعف وه ءاهلك لوألا ةثالشلا طاوشألا يف ببخلا - ۳.

 عناملا فعضلا نألو ؛رخأتم هنأل ؛ ءاضقلا ةرمع يف نينكرلا نيب يشملل اًحسان نوكيف

 . لاز دق ءاهيف لمرلا نم

 اهيلع اوناك يتلا لاحلا كلت ركذتل ؛ هببس لاوز دعب مي لا لو 4

 . ىركذلا كلتل ءايحإ لمرن نحنف

 هيلع لهس نمل ةفوط لك يف هتاذاحم دنعو « فاوط لك ءادتبا ىف دوسألا رجحلا مالتسا - ه

 ا ر وا

 س نيتئام ا دعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا س
 ىَلَع عادولا ةجح يف ها يتلا فاط : لاق اتاط سابع نب هللا دبع نعإ |

 . [((۱۲۷۲) مقر ملسمو ,(2 مقر يراخبلا] . نجحمب نكرلا ملتسي ريعب

 N نكح

 برعلا ناسلإ سأرلا ةينحم اصع « ميجلا حتفو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميلا رسكب : نجخملا

4/۳ . 

 . سانلا هيلع رثاكت دقو « عادولا ةجح يف مسز يبنلا فاط
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 . هفاوط ةفص ىلإ رظنلا ديري نم - : مهنم

 . هيلع اومحدزاف «ميركلا هصخش ىلإ رظنلا ديري نم - : مهنمو
 ىواستيل هيلع فوطي ذخأف ريعب ىلع بكر نأ : مهنيب هتاواسمو هتمأب هتفأر لامك نمو

 ءاج امك ء«رجحلا لبقيو نكرلا اهب ملتسي ناكف «سأرلا ةينحم اصع هعم ناكو «هتيؤر يف سانلا

 . ثيدحلا اذهل ملسم ةياور يف

 :تيدحلا نم دخوب ام +

 و هللا لوسر بكر امئإو ؛لضفأ يشملا نأل ؛رذعلا عم اًبكار فاوطلا زاوج - ١

 دق ءيشلا نأ وهو : )٤۸/۳([ ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق ٠ ةحلصملل

 نم لوألا ىلع مدق هنم حجرأ رخآ رمأ هضراع اذإف ؛هلحم ىلإ رظنلاب احجار نوكي

 . لوألا مكحلا داع حجارلا ضراعملا لاز اذإف . لوألا ةليضف لوزت نأ ريغ

 هب يذؤي الأ طرشب ءاهوحنو اصعبف الإو ؛نكمأ نإ ديلاب نكرلا مالتسا بابحتسا - ١

 ش ٠ سانلا

 قف رمع نبا نع ©" ملسم جرخأو ؟نجحملا لبقيو» : ةدايز  ملسم يف ءاج ٣

 اذهبو ٤۷۳([: / ۳ يرابلا حتف يف لاق “اهلبق مث هديب رجحلا ملتسا هنأ : اعوفرم

 هديب هملتسي نأ عطتسي مل اذإو «هدي لبقيو نكرلا ملتسي نأ ةنسلا نإ روهمجلا لاق

 ٠ ءيشلا كلذ لبقو ءيشب هملتسا

 ٠ عفانلا ميلعتلاو ةلماكلا ةودقلا هب لصحتل هلاوقأ عم هلاعفأ ملاعلا راهظإ - <

 ام لوب ةراهط ىلع ثيدحلا ىف لدتساو : 58(1/) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق - ه

 N لافتا للا دانا نا علا لزب a يش كوب

 ام - دجاسملا ميظعتل - عنم دقو ؛ةساجنلل دجسملا يع يبنلا ضرعي مل ءاسجن ناك ولو -

 ٠ لصألا ديأ انه ليلدلاو «ليلدب الإ ةراهطلا لصألاو ٠ اذه نم فخأ وه

 لامعألا نم تيبلاب فاوطلا نم راثكإلاو : ١50(1 /77) يواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق - ١

 نكي مل اذه نإف ةيكم ةرمعب ىتأيو مرحلا نم لجرلا جرخي نأ نم لضفأ وهف ةحلاصلا

 ٍ يع يبنلا هيف بغر الو راصنالاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا لامعأ نم

 )١( مقر ؟ملسم حيحص) )۲۵۷ / ۵) .

.)١ 75584 / YEY» (مقر ؟ملسم حيحصأ (۲) 



 ae (4) assesses lg ةدمغ عرق
 س نيتئام ا دعب نورشعلاو عبارلا ثيدحلا ه

 الإ يلا نيم مب ا يتلا رأ مل :لاق هلت مع نب هلا دبع نع[

 . 0 مقر ملسمو « هل ظفللاو )١1١9( مقر يراخبلا| ٠ اهلا نيكولا

 : بيرغلا #
 ءرمعو ركب يبأل نيرمعلاو ؛رمقلاو ٠ سمشلل «نيرمقلاك ءاّبيلغت نميلا ىلإ ةبسن : نييناميلا

 1 ْ . مألاو بألل نيوبألاو

 . دوسألا رجحلا هيف يذلا «يقرشلا نكرلاو «يناميلا نكرلا ءامهب دارملاو

 : ناتليضف اهنم يقرشلا نكرللف «ناكرأ ةعبرأ تيبلل
 ١ - مالسلا هيلع ميهاربإ دعاوق ىلع هنوك .

 دعاوق ىلع هنوك وهو «ةدحاو ةليضف هل ىناميلا نكرلاو هيف دوسألا رجحلا نوكو - ؟

 ش را

 ثيح ميهاربإ ساسأ نع لخاد امهسيسأت نإف «اذه نم ءيش يقارعلاو يماشلل سيلو

 عرشيو «هليبقتو دوسألا رجحلا مالتسا عرشي هنإف اذهلو . امهتهج نم ةبعكلا نم رجحلا جرخأ

 عرشلاو ٠ ليبقت الو مالتسا نييقابلا نينكرلا قح يف عرشي الو . ليبقت الب يناميلا نكرلا مالتسا

 . رارسأو مكح هعرش يف هللو . عادتبالاو ثادحإلا ىلع ال «عابتالا ىلع هانبم

 :ثيدحلا نم دخوب ام د

 ١ - نييناميلا نينكرلا مالتسا بابحتسا .

 «نكمي مل نإف «ةقشم الب نكمأ نإ دوسألا رجحلا ليبقتو مالتسا «فئاطلا قح يف بحتسملاو

 . هب هملتسا ام لبقو ءاهوحنو اصعب هملتسا نكمي مل نإو «هدي لبقو «هديب طقف هملتسا

 : هدي لبقي ملو هيلإ راشأ «هريغ نأ هين لع یو ىذآ نإف

 ءدري مل هنأل ؛هيلإ رشي مل نكمتي مل نإو «هملتسا همالتسا نم نكمت نإ يناميلا نكرلاو

 . عامسو لقن تادابعلا يف عرشلاو

 ىلع لبقي الف يناميلا نكرلا امأو : )١5١/77! يواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق

 هب حسمتي الو لبقي الف ميهاربإ ماقمو نايماشلا نانكرلاو تيبلا بناوج رئاس امأو . حيحصلا



 ةيوبنلا ةرجحلا لبقت ال هنأ ىلع اوقفتاو اج يبنلا نع ةرتاوتملا ةنسلل نيعبتملا نيملسملا قافتاب

 ا ٠ قلاخلا تيب قولخملا تيب يهاضي الئل ؟اهب حسمتي الو

 ءيشب فاوطلا امأو «ملتسي الو لبقي ال ىلوأ هريغ ربقف تت يبنلا ربق يف اذه ناك اذإف

 ٠ ةمرحملا عدبلا مظعأ نم وهف كلذ نم

 *تاسدقملا نم اهريغ الو ةبعكلا ناكرأ نم نييناميلا نينكرلا ريغ مالتسا ةيعورشم مدع - ۲

 ا يبنلا ةضورو (ةفلدزم) يف مارحلا رعشملاو (ةفرع يف ةمحرلا لبجو «ميهاربإ ماقمك

 ٠ اهريغو سدقملا تيب ةرخصو “ةفيرشلا

 ٠ ءافج الو ناصقن الو ولع الو ةدايز الب عراشلا نع ذخؤي عرشلا نإف

 تلمكأ مويِلا» هلوق يف هناحبس هلل E هللا اهعرشي مل ةدابع عرش نمو .
 ةجحملا ىلع متكرت» : لوقي يذلا ا دمحم ةلاسر ىلع كردتساو إ٣ :ةربربإ «مكنيد مكل

 ٠ [نسح ثيدح وهو () مقر هجام نبا ٠ «اهراهنك اهليل ,ءاضيبلا

 رجحلا ليبقت يف لوألا نوكيل “هلبق وأ مامإلا عم ملسيف ؛ضرفلا ةالصب لحي نم ىرنل اننإو
 ٠ نيدشرملاو نيحصانلا ةلقو لهجلا راثآ نم اذه لكو ٠ دوسألا

 ءارو ىلاعت هلا رماوأ انكرتو ؛ةئيطخ لك سأر وه يذلا ايندلا بح ىلإ انفرصنا دقلف

 ٠ نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ٠ انروهظ
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 عتمتلا باب - ١

 ٠ دارفإو ۳ نارقو "5 عتمت : ةثالث كاسنألا

 ' هماع يف جحلاب مرحيو ؛اهنم غرفي مث ؛جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ وهف : تس

 امأو ٠ امهلاعفأ لخادتتف “ةرمعلا ىلع جحلا لخدي وأ ايدج انهي روكي نأ وهف ` : نآرقلا امأو

 ٠ ةرمعلا نع هل اًدرفم جحلاب مرحي نأ وهف : دارفإلا

 ٠ ةمداقلا ثيداحألا ىف - هللا ءاش نإ - ىتأيو ءاهلضفأ ىف ءاملعلا فلتخاو
 س نيتئام ا دعب تورشعلاو سماخ ا ثيدح ا س

 علا نع سابع نبا تس لاق  يعبضلا نأرمع نب رص ةزمح يبأ نعأ ۴
 3 ۴ ر ر 1 - ص

 مد يف كرش وأ اةاش وأ ؛ ٌةَرقَب وأ روزج اهيف :لاقف ٠ يدّهلا نع هتلاسو : اهب ىنرمأف

 I يف کەر © 2

 ةعتمو “ روربم جح : يداّني ايان ناك ماتا يف تیارف “ تمدق اهوهرک اا اکو لا

 يراخبلا ٠ يطع كي مسالا ادا ؛بيأ هلا :لاَقَف * ُهْيثدَحَف ؛ سابع نبا تيتأف ٠ ةلبقتم

 16940 عفر ملسنو (1584) مقر

 ١ كدرفلا د

 ٠ لبإلا نم ىثنألا وأ ركذلا وه : دوزجلا

 ٠ زعملا وأ نآّضلا نم ىثنألا وأ ركذلا يه : ةاشلا
 ٠ لبإلا وأ رقبلا نم ةحيبذ ىف ةكراشم يأ : كرش
 : يلامجإلا ىنعملا +

 © افع اذإ ' نولوقيو روجفلا رجفأ نم جحلا رهشأ يف ةرمعلا ل ناك

 هذه لعبا مالسإلا ءاج ىتح ؛رمتبعا نمل ةرمعلا تلح 27 رفص خلسناو ” ربدلا ئربو “رثألا

 /15+ 'ءرييرو ؟يدهلا نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف# : رات هلوقب ةديقعلا

 00 نيبو ع *ةدرفم ةرمعب جحلا رهشأ يف رمتعا ذإ تت يبنلا لعف اهاغلأو

 لهأ نم 'نيملسملا ضعب سوفن يف ةديقعلا كلت نم ةيقب تيقب دقف اذه عمو : اًنراق مرحأ هنأل

 نجت اي را * جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا نع سابع نبا ةزمح وبأ لأس اذهلو لوألا ردصلا

 ةندبلا عبس وأ “ ةاش مث 'ةرقب مث 'هلضفأ يهو 'روزج هنأ هربخأف 'ةيآلا يف اهعم نورقملا يدهلا نع

 ةيحضألا وأ يدهلل اهيف اوكرتشا نم عم ةرقبلا وأ

 )١( لاز 'افع ٠ ) )۲فورعملا رهشلا وه رفص (۳) " ةبادلا دلج بيصت يتلا حورقلا 'ربدلا *



 ةعتمو«روربم حجحلا مانملا يف هيداني اًقتاه ىأرف «هعتمت يف ةزمح ابأ ضراع ادحأ نأكف

 . ةليمجلا ايؤرلا هذهب هرشبيل څن سابع نبا ىتأف . « ةلبقتم

 هللا هقفو نأ رشبتساو ءاهب سابع نبا حرف «ةوبنلا ءازجأ نم اًءزج ةحلاصلا ايؤرلا تناك الو

 . مع مساقلا يبأ ةنس يه «ربكأ هللا : لاقف «باوصلل ىلاعت

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 .دعب اميف عامجإلا هيلع دقعنا امك «جحلا رهشأ يف ةرمعلاب نايتإلاو عتمتلا زاوج - ١

 «ةرقبلا وأ ةندبلا «يدهلا نم رسيتسا امف : ىلاعت هلوق ىف روكذملا يدهلاب دارملا نأ - ؟

 1 الا وأ ءامهيف كرشلا وأ

 يف ردقلا ةميظع اهنأل ؛اهب ادييأت «يعرشلا ليلدلا هيلع موقي اميف ايؤرلاب سانئتسالا - ۳

 اذه : 2١ ديعلا قيقد نبا لاق «ةوبنلا نم اًءزج نيعبرأو ةتس نم ءزجو «عرشلا

 . لوصألا يفاني ال حيجرتلاو فانئتسالا

 . قيفوتلا ةمالع هنأل ؛هب طابتغالاو «قحلا ةباصإب حرفلا - ٤

 ل الا عي هررينعلاو سداسلا تيد ا

 اولح سالا ناش ام شا لوسر اي :تلاق اهنأ م يتلا جوز ةصفح نع[ 7
 مند

 يبه تدّلقو . يسر تدب ينإ : تت لاقف ؟كترمع نم تأ لحن ةرمعلا نم

 .1579(1) Eh (1V0) ع (14V) ع o10) مقر يراخبلا] . (رحنأ ىتح _ س لحأ ال

 + ىلامجإلا ضحملا :

 نع هكسمي امب هسأر دلو يدهلا قاسو «جحلاو ةرمعلاب عادولا ةجح يف ياب يبنلا مرحأ
 اهب اعتمتم ةرمعلاب مرحأ مهضعبو «همارحإك هباحصأ ضعب مرحأو «لوطيس همارحإ نأل ؛راشتنالا

 وول ىلإ اولصو املف . هقاس مهضعبو «يدهلا قسي مل مهرثكأو «جحلا لإ

 . اوللحتيو «ةرمع اهولعجيو «مهجح اوخسفي نأ «نينراقلاو نيدرفملا نم يدهلا قسي مل نم

aS LEهجوز هتلأسف .  n 

 نم يل عنام اذهو هتقسو ييده تدّلقو «يسأر تدل ينألا : لاق ؟ لحت لحت ملو سانلا لح

 .٠ ( رحنلا موي جحلا ءاضقنا موي وهو «هلحم يدهلا غلبي ىتح للحتلا

 )١( «ماكحألا ماكحإل يف )۳ / 01١ -05( .
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 : ثيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - هقيقحت مدقت امك هائراق جح نيم يبنلا نوک .

 . يع يبنلا ةنس هنأو «ةديعبلا نكامألا نم يدهلا قوس ةيعورشم - ۲

 ةداع رجي مل يتلا ءايشألا نم دئالق اهباقر يف عضوي نأب كلذو «يدهلا ديلقت ةيعورشم - ۳

 . اهل ضرعتي الف مرتحتل اهمالعإ كلذ يف ةمكحلاو اهب اهديلقتب
 نأب كلذو . مَع يبنلا لعف وه امك «مارحإلا يف لسرملا رعشلا ديبلت ةيعورشم - 4

 : .نشافتنالا نم ةكسم ام رعشلا يف لعجي

 . رحنلا موي هيده رحني ىتح للحتلا نم مرحملا عني «لحلا نم يدهلا قوس نأ -

 يف جحلاب مرحي مث ءاهنم لحيو «ةرمع ىلإ هجح خسف هل عزمي «يدولا نب هل اذ[ 2<

 و

 “سس نيتئام ا دعب نورشعلاو عباسلا ثيدح ا هس

 عَم اَهاَْلعَفف هللا باتك يف ةعدملا ةيآ تزن :لاق « ف نيصح نب نارمع نع1 |7١71
 ص کا ا ي

 ےک ١ م

 ام هيأرب لجر لاقف «تام یتح اهنع نب هني ملو « اهتمرحب نار لني ملو ٠ ای هللا لوسر
 ورو رو

 ٠ رمع هنإ نا :يراخبلا لاقو . !(:51) مقر يراخبلا] ٠ ءاش

 لزنت مل مث « يَ هللا لوسر اهب اًنرَمَو - جحلا ةعتم ينعي - ةعتلا ةيآ تَلْرَن ؛ملسلو
 . (1575 /۱۷۲) مقر ملسم ٠ هانعمب امهلو ٠ تان شايع ملو جلا ةعتم ةيآ حسنت هَيآ

 + ىلامجإلا ىشعملا #

 هللا باتكب تعرش اهنإ : لاقف ٠ جحلا ىلإ ة ةرمعلاب ةعتلا ها ا ركذ

 ٠ هباحضأ عامجإو و

 : ىلاعت هلوقف «باتكلا امأف ٠ ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةلالدلا يف ماظعلا لوصألا يه هذهو

 ٠١٠ : ةرقيلإ «يداهلا نم رسیتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف

 ٠ اهيلع هرارقإو ءاهل ع يبنلا لعفف «ةنسلا امأو

 ٠ هتوكسو اهلعفي مل نم ملع عم «مهضعب اهلعف دقف ؛عامجإلا امأو

 «هلبق يذلا ثيدحلا ةبسانمل ؟ انه ىلإ هتمدق ىنكلو (۲۲۸) مقر وه هبيترتو فلصملا عضو بسح ثيدحلا اذه )١(

 ٠ حراشلا . ها - ةعتملا هتيعورشم ىف امهالكف
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 فيكف ءاذه دعب خسنت مل ةيقاب يهو « مديت اي يبنلا يفوتو ءاهخسني ام لزني مل اذه دعبو

 ؟ اهنع ىهنيو هيأرب لجر لوقي

 راوز رثكيل ؛ هنم اًداهتجا «جحلا رهشأ يف اهنع كت باطخلا نب رمع يهل ىلإ كلذب ريشي

 . جحلا مسوم ريغ يف هيلإ اودوعي مل ,جحلا عم اهب اوؤاج اذإ مهنأل ؛ ماعلا عيمج يف تيبلا

 . ناك امهم دحأ لك لوق نم عابتالاب ىلوأ ميو. هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكو

 : تيدحلا نم ذخؤيام +

 لا لو ١

 خسني مل قاب اهمكحو م تت يبنلا يفوت دق هنأ - ۲

  LEمع هللا .

 خسني نآرقلا نأو ةعيرشلا يف خسنلا توبث ىلع ليلد «اهمرحب نآرق لزني مل» : هلوق- ؛
 . نآرقلاب

 . ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج ىلع ليلد «اهنع هني ملو» : هلوق- ه

 تباثلا عتمتلا مكح عفر يف زارتحالا ىلإ جاتحا امل ءانكمم خسنلا نكي مل ول هنأ هتهجوو

 . يتم يبنلا يهن نم « نآرقلاب
 نع اًضيأ يورو . باطخلا نب رمعب يراخبلا هرسف «ءاش ام هيأرب لجر لاق» : هلوق- ١

 جحلا رهشأ يف تيبلا ةرايز ىلع سانلا رصتقي الأ مهدصقو . مط ةيواعمو نامثع

 نامدقم مكي هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نكلو . ماعلا عيمج يف دصقيل لب ؛ طقف

 عتمتلا زاوج ىلع سانلا عامجإ عم نآلاو. هعرش رارسأب ملعأ هللاو . داهتجا لك ىلع

 هللا لأسن . تقو لك يف راوزلا نم تيبلا لخي مل « جحلا رهشأ يف ةرمعلاب ا

 . نيمآ هرئاعش ميقيو « هنيد رشنيو « هتملك يلعي نأ ىلاعت

08 
 س نتئالا ءاعب ترزرتعلاو نمانلا ثيدحلا س

 م ةجح يف هي هللا لوسر عتمت : لاق عي مع نب هللا دبع نعإ ۲۲۸|
 هن أ لرد و ةقيلح ا يذ نم يدهلا هَعَم قاسق « یدو جحا ىلإ ةرمعلاب

8 2 
. 

 ٠ جحلا ىلإ ةرمعلاب ا ا يبنلا عم سائلا تمت. جَحْلاب لَهَا مت ,ةرمعلاب لها
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 تت يبنلا مد اَمَلَق. دهي مل نم مهنمو ؛ يدّهلا قاس «ىدهأ نم ساتلا نم ناك
 * يا كو اا

eيضفي یتح هلم مرح ءيشل لحي ال هنا ىدا دق و مكنم ناک نَم» : ساتل لاق <  
 تک

 مت ايو رص ةورملاو اًهصلابو تّيبلاب فط ىدهأ مكن نكي مل نمو هجح

 E ا سل لل رولا جلاب لهبل

 لاح ءيش لوا نكرلا مل ساو كم ىلإ ماف نيج 2 ا لورا فاسو

 یتاف فرصنا مت« نیتعکر ماقا دنع كيلا قار یضق نيح عكرف :ةعبرأ 2 فو « فاوطأ

 كو 03

 تضف ىح نم مرح ءيش نم للحي م مت فاوطأ عبس ةورماو اصلا نيب فاطو اصلا

 SE ر و ٥ او و رم ےہ را عم
 . هيلع مرح ِءيش لك نم لح مث ءتيبلاب فاَطَق ضافأو ِرحّنلا موي يده َرحَنو هجح

 ري“ هج ع ي بخ < قلع ما ص صر
۰ 
 مقر يراخبلا] . شاتلا نم يدهلا قاَسَف ىدهأ نم ا هللا 0 معف ام لثم لعفو

 . [(۱۲۲۷) مقر ملسمو ءهل ظفللاو )١141(

 د

 اهيف عدو يتلا هتجح جحيل ؛ ةئيدملا لهأ تاقبما ةفيلحلا يذ ىلإ مع يبنلا جرح ال

 ىلا :مرحا + كلذ ىلع مهدهتتاو هءلاسرت 0 كسانمو تيبلا

 ع هللا لوسر عم سانلا عتمتف . عتمت نارقلاو ءاّنراق ناكف « جحلاو ةرمعلاب مدي

 E ايوان «ةرمعلاب مرحأ مهضعبو . اًعيمج نيكسنلاب مرحأ مهضعبف

 ْ ةثالثلا كاسنألا نيب مهريخ دقف . طقف جحلا درفأ مهضعبو

 . هقسي مل مهضعبو « ةفيلحلا يذ نم مهعم يدها هباحصأ ضعبو میا قاسو

 اهلعجو جحلا خسف ىلإ نينراقلاو نيدرفملا نم يدهلا سي مل نم ضح ةكم نم اود املف

 مث مهترمع نم اوللحتيلو «مهروعش نم اورق نأ مهيلع دكأ ءاوعسو اوفاط املف. 00( ةرمع

 ةباحصلا ىلإ جرخف :لاق « فرسب انلزنف : اهلوق وهو ةشئاع نع دمحم نب مساقلا ةياورل قفاوم اذه نأ انل نيبت مث )١(

 اومدق امل مهنأب ةحيرصف اهنع دوسألا ةياور امأ .«لعفيلف ةرمع اهلعجي نأ بحأف يده هعم نكي مل نم» : لاقف

 مهيلع ضرع هنأ ىلع مساقلا ةياور لمحتف : لوقأ . لحي نأ يدهلا قاس نكي مل نم سيب رمأ تيبلاب اوفاطو
 ضحلا نكي مل هنإف (ضح) فلؤملا لوق فلاخت هذهو 22« بحافا : ميم هلوق كلذ ديؤيو « فرسب اوناك نيح خسفلا

 ةجح يف ملسم دنع رباج ةياورو ءاهنع دوسألا ةياور حيرص وه امك تيبلاب اوفاطو اومدق ام دعب الإ حرص رمألاو

 فاوط رخآ ناك اذإ ىتحلا : لاق ثيح ةورملاو افصلاب فاوطلا دعب الإ خسفلاب رمأي مل هنأ يف ةحيرص ياء جبع يبنلا

 هعم سيل مكنم ناك نمف ةرمع اهتلعجو يدهلا قسأ مل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ينأ ولا : لاق ةورملا ىلع

 ركذي ملو « مودقلا دعب عقو رمألا نأ امهيفف غن سابع نباو رمع نبا ةياور امأ (ةرمع اهلعجيلو لحيلف يده
 : ملعأ هللاو . مودقلا دعب الإ نكي مل خسفلا ىلع ضحلاو رمألا نأ تاياورلا عومجم نم نيبتف ٠ فاوطلا
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 ةرشع مايص هيلعف يدهلا دجي مل نمف . دحاو رفسب نيكسنب مهنايتإل ةودهيو جحلاب اومرحي

 . هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو ةرمعلاب همارحإب اهتقو لخدي «جحلا مايأ يف ةثالث مايأ

 دعب يذلا فاوطلا هنوكل قئالث بخ فقعبس فاطو «نكرلا ملتسا ةكم مشيا مدق املف

 نيبو هنيب فاطف ءافصلا ىلإ ىتأ مث «ميهاربإ ماقم دنع نيتعكر ىلص مث ةعبرأ يشمو بودقلا

 هجح ىضق ىتح همارحإ نم لحي مل مث ءامهادع اميف يشميو نيملعلا نيب ىعسي كعبس ةورملا

 . رحنلا موي هيده رحنو

 وه اذهو «رحنلا موي هسأر قلحو هيده رحنو قبقعلا ةرمج ىمرو هجح نم صلخ املف

 ىتح هيلع مرح ءيش لك نم لح مث هب فاطف هتيبلا ىلإ هتوحض يف ضافأ لوألا للحتلا

 . هباحصأ نم يدهلا قاس نم هلثم لعفو ءاسنلا

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - ىلاعت هللا ءاش نإ فالخلا قيقحت يتأيو هنارقلا وهو هاعتمتم مرحأ ميا يبنلا نوك .

 . متع يبنلا لعف نم وهف «لحلا نم يدهلا قوس ةيعورشم - ۲

 يبنلا رقأ ذإ هارفإلاو - ۳ « نارقلاو - ۲ « عتمتلا - ١ : ةثالثلا كاسنألا زاوج - ۳

 . اهلضفأ نايب يف فالخلا يتأيو ءاهلك اهيلع هباحصأ مي

 ىلع هقاس نم ءاقبو «هللحتو «يدهلا سي مل نمل ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ةيعورشم .- ٤
 اذكهو : 27 مالسإلا خيش لاقو . لحيف هرحنلا موي هجح نم يهتني ىتح همارحإ

 ةفرعب فوقولا لبق فاوطلا نم نكمتي ملف «تقولا هيلع قاض عتمتم لك يف نولوقي

 . اًنراق ريصيو ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإب هنورمأي مهنإف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بابحتسالل مأ بوجولل وه له خسفلا قيقحت يتأيو

 نابلقتيو «يعسلاو مودقلا فاوط دعب ولو نوكي «يدهلا قسي مل نمل جحلا خسف نأ - م

 . ةرمعلل

 ىلإ عوجرلا دعب ةعبسو «جحلا يف ةثالث «مايأ ةرشع مايص «يدهلا دجي مل نم ىلع نأ - ١

 . هلهأ

 دعب اهتيعورشم ىلع اوقفتاو «عامجإلاب ةرمعلاب مارحإلا لبق حصت الف ةثالثلا امأف -

 . جحلاب مارحإلا

 )١( «ىواتفلا عومجم» )55 / ٤١( .



 . نالوق ؟ ال وأ هلبق ئزجي لهو -

 نايتإلا وه انه ةيدفلا بجوم نأل ؟؛ةرمعلاب مارحإلا وهو هببس دوجول ؟هزاوج انبهذمو -

 . دحاو رفس يف جحلاو ةرمعلاب

 : ثنحلا لبقو هدقع دعب نيميلا ةرافك جارخإب هيبش ةرمعلاب مارحإلا دعب مايصلاو =

 ةيحت هنأل ؛ةنس وهو «يدهلا قسي مل يذلا «عتمتملا ريغل مودقلا فاوط ةيعورشم - ۷

 . مارحلا دجسملا

 : لهس

 . ةيقابلا ةعبرألا ىف يشملاو «مودقلا فاوط نم «ةثالثلا يف لمرلا - 4

 . ميهاربإ ماقم دنع «فاوطلا يتعكر ةيعورشم - ٠

 ىلع جحلا ناكرأ دحأ وهو ءاعبس مودقلا فاوط دعب ةورملاو افصلا نيب يعسلا - ١

 1 طرش : ليقو «بحتسم يعسلاو فاوطلا نيب ةالاوملا - ۱۲

 . لوألا للحتلل رحنلاو «يمرلا دعب رحنلا موي هجح نم للحتي يدهلا قئاس نأ - ۳

 ش . جحلل مظعألا نكرلا وه ةضافإلا فاوط - 4

 . رحّتلاو ىمرلا دعب «رحنلا موي نوكي نأ ءلضفألاو ةنسلاو

 ' . هتمأل عيرشت « ميا يبنلا نم لاعفألا هذه نأ - ١
 وو ” ت

 . «مككسانم ينع اوذخ» : ثيدحل هيلع ام لثم هيلعف «همارحإك مرحأ نم لكف -

> 

 ؟ ارمتعم وأ ءانراق وأ ءادرفم تت يبنلا جح له : (1) ءاملعلا فلتخا

 . ةلدأب كسمت دقف ءادرفم جح هنأ ىري نم امأف

 «عادولا ةجح يف ميو هللا لوسر عم انجرخ : اعظم ةشئاع نع '"”نيحيحصلا يف ام - اهنم

 ع هللا لوسر لهأو «جحلاب لهأ نم انمو «ةرمعو جحب لهآ نم انمو «ةرمعب لهأ نم انمف

 )١( تاحيضوتلا ضعب اهيف تدزو - هللا همحر - ميقلا نبال «داعملا داز» باتك نم اهتلدأو تافالخلا هذه تصخل .

 )۲( مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )۱٥٦۲(« مقر ملسمو )١75 / ۱١١۳( .
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 نيحيحصلا يف ثيداحأ “ميقلا نبا” قاس مث هدحو جحلاب هلالهإ نأ يف حيرص اهميسقتو جحلاب

 1 (جحلاب 7 لهأ هنأو ادرفم  جح هنأ ىلع رودت اهلك امهريغو

 عتمتلا و عت ها يبلا نأإ اوعمس مهنأ مهتجحف |امتمتمإ جح هنأ ىلإ : ءاملعلا نم ةفئاط

 لا ايوان حلا رهشأ يف ةدرفم ةرمعب لهأ نم مهدنع

 7 يشعلان نصف ا هللا لوسر نع رصق هنأإ ةيواعم نع يور امو

 ةلدألا در لهسي يذلا حيحصلا وه اذهو !ئراقإ جح ميا يبنلا نأ ىلإ ةفئاط تبهذو

 ٠ هيلإ ةحيحصلا

 يف ةحيرص ةحيحص اًئيدح نيرشع ىلع ديزي ام ةلدألا نم 2" (ميقلا نبا هل قاس دقو

 . امهدحأ وأ نيحيحصلا يف اهنم ريثكو «كلذ

 ىلإ جحلا نرق هنآ رمع نبا ثيدح نم !(170/185) مقرإ ملسم هاور ام - : اهنم

 e هللا لوسر لعف اذكه : لاق مث ءادحاو اًفاوط امهل فاطو «ةرمعلا

 ا ام : م يبنلل تلق ةصفح نع "نيحيحصلا يف هاجرخأ امو

 ىتح لحأ الف ءيسأر تدبلو يبده تدلق ينأ» : مّ لاق ؟ كترمع نم تنأ لحت
 ٠ جح اهعم ةرمع يف ناك هنأ ىلع لدي اذهو «رحنآ

TS 

 خیا لاق دقو ؛رحنلا موي الإ للحتي ملو هجح يف رمتسا هنأ يف حيرص اذهو :

 «تنرقو يدهلا ( .
 ٠ اًنراق ناك میا اع يبنلا نأ كشأ ال : دمحأ مامإلا لاق دقو

 نوري نيذلا نم هللا همحر 187 - م" /57) یواتفلا عومجم يفإ ةيميت نبا” مالسإلا خيشو

 ٠ لوقيف فالتخالا اهرهاظ يتلا تاياورلا نيب قفويو ءانراق جح هنأ

 ٠ كلذ ريغ يف هلثم عقي ؛ريسي فالتخاب الإ «ةقفتم بابلا اذه يف ثيداحألا ا

 ٠ نارقلا لوانتي ؛مهدنع عتمتلاو عتمت هنأ مهنع تبث ةباحصلا نإف

 مل ثيحب «جحلا لامعأ دارفإ هب نوديريو «عتمت هنأ مهنع يور (درفأ هنأ مهنع يور نيذلاو

 ٠ نييعس امهل عسي مو ؛نيفاوط امهل فطي ملو «نيرفس نيكسنلل رفاسي

٠ 
 )١( حراشلا ها !رشعلا يفإ هيف ركذي مل ةيواعم نع يراخبلا يف يذلا ثيدحلاو «سانلا هركنأ امم ظفللا اذهب ثيدحلا

 ) )۲مقر ثيدحلا رظنا(") ۰ (۱۰۹ ۳ ۱۰۱ / ۲) (داعملا دارلا )555( ٠ )٤( مقر ثيدحلا رظنا )595( ٠



 an )4.4( تصصصم مدعم همدصصصد ll ةدمق جرش
 يف روكذملا عتمتلا رسف دقو . نيكسنلا نيب نرقو « جحا لامعأ درفأو «نارق متم عتمت : لاقيف

 . هطورشب ءاهقفلا ىدل فورعملا عتمتلاو « نارقلا «نيرمألا لمشي امب «ةيآلا

 . لضفأ ةثالثلا كاسنألا يأ : اوفلتخاو

 . ةثالثلا لضفأ عتمتلا نأ ءدمحأ مامإلا بهذم يف روهشملاف

 ىلإ بحأ ةعتملاو ءاّنراق ناك مب يبنلا نأ كشأ ال : لاق هنأ دمحأ مامإلا نع لقن دقو

 «يدهلا تقس امل «تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» : لاق هللا لوسر نم نيرمألا رخآ وهو

 امكعم تللحلو

 . هيلإ مهجح اوخسفي نأ هباحصأ ىلع دكأو . هتاوف ىلع فسأت وهف

 ءءاطعو « نسحلاو «ةشئاعو «ريبزلا نباو « سابع نباو ءرمسع نبا ؛ عتمتلا راتمحا نممو

 «نارقلا رايتخا ىلإ : يأرلا لهأو « يروثلا بهذو. يعفاشلا يَلوَق دحأ وهو ,دهاجمو « سوواطو

 خو ةرمغ كلا اًعيمج امهب لهأ و هلل لوسر تعمس سنأ نع نيحيحصلا يف ال

 . كاسنألا لضفأ الإ « هيبنل و ناك امو « مدي هللا لوسر كسن وهف

 نيذلاك «يدهلا قسي مل نمل لضفأ عتمتلا نأ وهو «ةلدألا هيف عمتجت ءطسو كلسم كانهو

 . ةرمع ىلإ مهجح اوخسفي نأ مع يبنلا مهيلع دكأ

 . م ل: انك ينال E a لسن نال

 «دمحأا مامإلا نع ةياور « لوقلا اذهو

 يتلا يهو : لاقو . هللا همحر ( ةيميت نب ينعي ءانخيش ةقيرط هذهو : « ميقلا نبال لاق

SEE 

 . دارفإلاف « يعفاشلا بهذم رهاظو « كلام بهذم امأ

 . هيلع قفتم ( جحلا درفأ مرا يبنلا ن مهليلدو

 لاعفأ تلخدف «نرق ميا يبنلا نأ : هلاثمأو ثيدحلا اذه يف دارفإلا ىنعم نأ مدقتو

 . ثيداحألا كلذب تحص امك « نراق هنأ قحلاو «درفم : ليقف « جحلا يف ةرمعلا

 )١( داعملا دارت ىف ۲)۲ / ١١١( .
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 فلا تا ١١

 . اهريغو منغلاو ءرقبلاو «لبإلا نم مارحلا تيبلا ىلإ يدهأ ام : يدهلا

 وهو .نيكاسملاو ءارقفلا نم «هيرئازو هناريج ىلإ ناسحإلاو ةعسوتلا «تيبلا ىلإ هميدقتب داريو

 يف ناك اذإ اميس ال . تادابعلا لضفأ نم قافنإلاو «ةقدصلا نأل ؛ ىلاعت هللا دنع برقلا لضفأ نم

 . هتيبل نيرواجملاو «هيف ىلاعت هللا ةدابعل نيعطقنملا ىلعو «مارحلا دلبلا

 س نيتئام ا دعب نوثالثلا ثيدح ا س

 مث هيدي ب هللا لوُسر يده َدئالق تلق : تلا عي ةشئاع نع ] ۲١١

 .ةئيدم اب مامو تيل ىلإ اهب ٿعب مت - اَهتدَلَق وأ - اَهَدَّلَكَو هرعت

 . [(1851) مقر ملسمو «(1199) مقر يراخبلاإ . لح هَل ناک َءيش هيلع مرح امف

 ` بيرفلا
 . ديدحلاو طويخلا نم نوكتو قنعلا هب طاحي ام يهو قدالق عمج : دئالقلا

 ءبرقلا نم اهنولعجي اوناكو . ةداعلا فالخ ىلع عضوتو يدهلا دئالق انه دارملاو

 .مرتحتف يده اهنأ ملعيل ؛فوصلا طويخو هلاعنلاو

 .هتعاط تامالع اهنأل ؛هللا رئاعش تادابعلاو مالعإلا انعم راعشإلا : اهترعشأ

 دحأ رعش ةلازإب كلذو ْْلَعَنَف ماعنألا ةميهب نم تيبلا ىلإ ىدهي ام - انه - : ةريعشلاو

 الف تيبلا ىلإ ادهم اهنأ سانلا ملعيل ؛مدلا هنم ليسي ىتح هطشكو ترقبلا وأ ةندبلا مانس يبناج

 . تيول : تلتف .اهل اوضرعتي

 : يلامجالا ضعملا د

 . هسدقيو قيتعلا تيبلا مظعي هع يبنلا ناك

 . هناريج ىلع ةعسوتو هل اًميظعت ؛يدهلا هيلإ ثعب هسفنب هيلإ لصي مل اذإ ناكف

 مارحلا تيبلا ىلإ يده اهنأ سانلا ملعيل ةهدّلقو اهرعشأ يدل ثعب اذإ ناكو

 . ءوسب اهل اوضرعتي الو اهومرتحيف

 . اهدئالق لتفت تناك اهنأ : - ربخلل اًديكأت - اه ةشئاع تركذف

 نم مرحملا اهبنتجي يتلا ءايشألا بنتجي ال -ةنيدملا يف ميقم وهو - اهب ثعب اذإ ناكو

 هل لالخ ناك یک بشن و قو جاو هللة رعي لا سر ا فانا



 هم I messes) رأل مغ جرت
 ٠ تددحلا نم دخوب ام +

 نأل ؛ يدهملا اهبحصي مل ولو ةديعبلا دالبلا نم مارحلا تيبلا ىلإ يدهلا ثعب بابحتسا - ١
 ىلاعت هللا ىلإ برقتو «تيبلل ميظعتو «مرحلا نيكاسم ىلع ةقدص تيبلا ىلإ ءادهإلا

 . هتعاط يف ءامدلا ةقارإب

 ةداع فالخ وه ام ءرجشلا ءاحلو «لاعتلاو «برقلاب «هديلقتو يدهلا راعشإ بابحتسا - ؟

 . هومرتحيف هوفرعيل ؟سانلا

 . كسنلا ةين وه مارحإلا نأل ؛يدهلا ثعبي اًمرحم نوكي ال يدهملا نأ - ۳

 ٤ - مارحإلا تاروظحم نم مرحملا ىلع مرحي ام اًضيأ هيلع مرحي ال يدهملا نأ .

 . ءىش هيلع بجي الو ءامرحم يدهلا ديلقتب ريصي ال : روهمجلا لاق : رذنملا نبا لاق -

 1 . راصمألا ءاهقف بهذ كلذ ىلإو : ءاملعلا ضعب لاقو

 . اهقيرفتو اهحبذو «مرحلا ىلإ اهقوس يف ليكوتلا زاوج - 5

 رقبلاو لبإلا راعشإ نإف . ةحجارلا ةحلصملا وأ .,ةضحملا ةحلصملا ثيح نوكي عرشلا نأ - 1

 . اهل بيذعت هيف «ةادهملا

 هذه ىلع حجار ءاهئادهإ يف هللا ةعاط راهظإو ءاهميظعتل ءاهراعشإ ةحلصم نكلو -

 . ةريسيلا ةدسفملا

 نم ىلع ةمرتحم نوكتل ؛ مارحإلا دنع اهديلقت ال ءاهتنكمأ نم ةدلقم اهثعب لضفألا نأ - ۷

 . اهعفن يّدعتملا برقلا هذه عاونأ يف سفانتلا لصحيلو ءاهقيرط يف هب رمت
20208 

 س نيتئام ا دعب نوثالثلاو يداح لا ثيدح ا س
 0 ا ىدهأ : تلاَق هان ةشئاع نع

 . 10171 / 330 مقر ملسمو «(۱۷۰۱) مقر يراخبلا]

 ش ١ يلامجالا ىشعللا د:

 تركذو .رجأ رثكأو ءاعفن مظعأ اهنوكل ؛لبإلا تيبلا ىلإ مع يبنلا هيدهي ناك ام رثكأ

 نكلو «زئاج اهريغ نمو ماعنألا ةميهب نم ءادهإلاو . اًمنغ ًةرم ىدهأ ن هنأ عظام ةشئاع

 )١( «اهدلقف تيبلا ىلإل دازو «كلذك «ملسما هاورو يراخبلل ظفللا اذه .



 مد كفسو تةقدص ناتدابع وهف هتاضرم يف ءامدلا ةقارإو «ىلاعت هللا رئاعش راهظإ اهيف ماعنألا

 . . تيغاوطلاو مانصألل كفسي ناك نأ دعب ميركلا ههجول

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - فيرشلا تيبلا ىلإ منغلا ءادهإ زاوج .

 . لبإلا يهو برعلا دنع لاومألاو ايادهلا لضفأ سيب هيده نم رثكألا نأ - ۲

 س نيتئام ا 0 ثيدحلا جب

YYلاق ةندب قوش ١ یار خو هنا يت نأ : كين هقلف ةريره يبا نع |  

 يف لعنلاوإ ب يبللا رياسي اًهبكار هتآرق اےک را لاق هندي اهنإ :لاق ءاهبكرا»

 .0Y <) مقر يراخبلا) [اهقثع

 مقر يراخبلا| «كحيو» وأ «كّلُيو ءاهبكرا» ةةّئلاَّثلا وأ ةّيناَّملا ىف َلاَق» : ظفل ىفو

Vê)7 2108979 مقر 0 515(4)  

 . اهتماخضو اهنادبأ مظعل ؛رقبلاو ؛لبإلا ىلع قلطت هلادلاو ءابلا حتفب : ةندب

 )١٠١8/5(1 ةياهنلا . باوجلا ميقتسيل ؟تيبلا ىلإ ةادهملا ةقانلا :انه دارملاو

 . كالهلا وهو ليولا نم : كليو
 برعلا ةنسلأ ىلع يرجت امئإو لهانعم دصق نودب هبطاخملا ىلع ظيلغتلل لمعتست ةملك يهو

 )٠١/ ٤١١([. برعلا ناسلإ هيلع بضغف ةبيصم يف عقو نمل هباطخلا يف

 . ةبيصم يف عقاولا بطاخملا لاحل ءاثرلاو ةمحرلل اهب ىتؤي ةملك : كحيو

 )٠١/ 57١(1. برعلا ناسلإ . اًمئاد امهلعاف ردقي ناردصم !حيوأ و !ليوإ و

 : نلامجالا ىنعملا +

 عجري الف «هللا هجول جرخأ هنأل هيلإ ةجاحلا مدع عم ءيش هنم عفتني ال تيبلا ىلإ يدهأ ام

 . هرضي ال كلذ ماد ام سأب الف هبلح وأ هبوكر ىلإ ةجاح مّ ناك نإف . هيلإ

 كلذ يف هل صخر دهبوكر ىلإ ةجاح يف وه هندب قوسي ًالجر مشيا ىأر امل اذهلو

 : لاقف تيبلا ىلإ ةادهم ةندب اهنإ :لاق فل مهدنع اًمظعم يدهلا نوكلو . هب هرمأو

 . باطخلا هل اًظلغم لهبكرا :لاقف تثلاثلاو ةيناثلا هدواعف . تيبلا ىلإ ةادهم تناك نإو اهبكرا
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 : تيدحلا نم دخوب ام +

 . همارتحا نم دازف مالسإلا ءاج مث « مهبولق يف همارتحاو «يدهلل برعلا ميظعت - ١

 ٠ هرضي ال اب كلذ ىلإ ةجاحلا عم هبلحو هبوكر زاوج - ۲
 .ةلدآلا عمتجت هيفو «بهاذملا لدعأ اذهو

 اق وباع ع كبف ر 0 0 مدعو ةجاحلاب) هانديق امنإ - ۳

 دجت ىتح اهيلإ تئحلأ اذإ فورعملاب اهبكرا» : لوقي مع هللا لوسر تعمس -

 ' ٩۱ «رهظ

 .هفقوب فقاولا عافتنا زاوج «ىلاعت هللا همحر يراخبلا ثيدحلا اذه نم ذخأ ٤“

 س نيتئام ا دعب نوثالثلاو ثلاثلا ثيدح ا عه

 نأو هندب ىلع موُهَأ نأ أ هتك يلا يترمأ لاق هنت بلاط يبأ نب يلع نع | 177 |
 سم هه ل هع

 نم ةيطعن نحنا لاو هش اهنم َراَزجلا يطعأ الأو ؛اهتلجَأَو هدولجو اهمحّلب قدصتأ
 000 11100 قر .يراحلا] (اًندْنع

 ص ل

 اک

 :ناتغل اهيف ؛عمجلاب ؟ندبلا و اهطبضو اهفيرعت مدقتو ؛ةندب عمج : ةندب

 ٠ لادلا نوكسو و ا

 ٠ عمجلا عمج و اهرسكب ' الج هعمجو «ميجلا مضب E رفملا : اهتلجأ

 ٠ هوحنو ءاسك نم ؛ريعبلا رهظ ىلع حرطي ام وه «لحلا» و

 ؛ريعبلا فارطأ ةرازجلاو نزار وع نرتب اول ا اهتموا دلل طش آل

 فارطألا كلت دخأي هنأل ؛ةرجألا نم رازجلا هذخأي ام ىلإ تلقن مث «نيلجرلاو نيديلاو سأرلاك

 . هترجأ نع

 نيت ايئاح أ ني لع دحر as هي يبلا مدق

 «ةندب نيتسو اًنالث ةفيرشلا هديب رحنف «ةندب ةئام هب يبنلا يده ناكف ٠ يده هعمو “نميلا

 )١( مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ ) 4١575 / ۳۷۵مقر دواد وبأو )۱۷٦۱( يئاسنلاو )۲ /  ۳٣١مقر ۳۷۸٤(
 يقهيبلاو (۱۸۹4 / 5) ةميزخ نباو )5 / 577(
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 بحي ملف ,ىلاعت هلل تمدق اهنوكلو . اهمحلب قدصتي نأو ءيقابلا رحن ىلع موقي نأ اًيلع رمأو

 ةقدص اهنأ ابو . اهتلجأو اهدولجو ءاهمحلب قدصتلاب هرمأ اذلو . اهنم ءيش عاجرتسا مدي

 هاهن دقف . ةضواعملا ةقيرط ىلع اهنم ءيشب وأ ءاهب فرصتلا قح اهيدهل سيلف نيكاسملاو ءارقفلل

 .اهمحل ريغ نم هترجأ هيطعي نأ هدعو امنإو . هلمع ىلع هل ةضواعم ءاهنم اهرزاج يطعي نأ

 . اهتلجأو ءاهدولجو

 ١ تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - ماب يبنلا لعف نم هنأو «يدهلا ةيعورشم .

 ١ - ةندب ةئام مينو يبنلا ىدهأ دقف . عفنلا ميظع ءاريثك هنوك لضفألا .

 عا طلا نده نم لکا نا لو اخ و هول نم اھ انو اهب قدسي نأ ۴
 . لقأف ثلثلا نارقلاو

 ٤ - اهنم هيلإ يدهيو هيلع قدصتي لب «ةضواعملا هجو ىلع ءاهنم اًئيش اهرزاج يطعي الأ .

 عقت نأ اذه يف هنم ىشخي يذلاو : 177/7) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق

 سفن يف ةضواعملا ىلإ دوعيف «محللا نم رزاجلا هذخأي ام لجأل ةرجألا يف ةحماسملا

 ًريقف ناك اذإ - هيلع قدصت مث «ةلماك هترجأ يطعأ اذإ امأ : يوغبلا لاق .رمألا -

 سأب الف .

 . اهب قدصتلاو اهحبذ يف ليكوتلا زاوج - ه

PP 
 ع  LL SNس نيتئام ا عي كرب

 هدب خاتا دق لجر ىلع یتا دق رَمُع نبا تأ :لاق ريج نب دايز نعإ ۲٣٤

 مقر ملسمو ,2171) مقر يراخبلاإ . ملي دمحم هس ديم اَماَيق اهنعبا :لاَقَق اَهرحْي

(1)135 . 

 اهبناج ىلع ةعجضم قلحلا نم اهحبذ - لبإلا ادع ام - امهريغو منغلاو رقبلا يف ةّسلا

 نال ءئرشلا اهدي ةلوقعم ةا اهتبَ يف اهرحن ةنسلاف «لبإلا امأو . ةلبقلا ةلبقتسمو «رسيألا

 . اهحور قاهزإ ةعرسب ءاهل ةحار اذه يف

 ءاّمايق اهثعبا : لاق «ةخانم ةندب رحن ديري لجر ىلع شن رمع نب هللا دبع رم امل اذلو
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 (اهبونج تبجو اذإف» : هلوقب اهرحن يف نآرقلا بدأ جهن يذلا « ميا يبنلا ةنس يهف «ةديقم ا 5 5 5 هنن اص

 . مايق نم الإ نوكي ال طوقسلاو «تطقس :ينعي

 ١ تيدحلا نم دخ ام د:

 : ناويحلاب قفرلاو ةةحبذلا ناسحإ نم هنأل ؛ةديقم ةمئاق لبإلا رحت. هيام ىبنلا ةنس - ١

 سابع نبا نع ١2”يراخبلا جرخأ دقو . اهركذ قبس يتلا ةميركلا ةيآلا كلذ ىلإ ريشتو

 . (اًمايق فاوص» : نلف

 . اهمايق يف ةفطصم يأ (ةفاص» عمج - ديدشتلاب - فاوصلا : ةنييع نب نايفس لاق -

 . اهحور قاهزإ ىف ًاليوطت هيف نأل ؛ ةكراب اهحبذ ةهارك - ۲

 ةمئاق اهرحن ىلع نيرداق ريغ اوناك اذإف «ةلوقعم ةكراب اهرحن نآلا سانلا ةداع - ۳

 نسحألاف ءاهحيري الو اهبذعي امب اهنيعطتو اهحبذ ناسخإ نم نكمتلا مدع نم ىشخيو

 . عاطتسملاو ةردقلا بسح ةكراب نوكت نأ

 . هحاورأ قاهزإ لاح ىف ىتح «هقلخب هتفأرو ىلاعت هللا ةمحر - ٤

 نيد ال «ةقفشو فطع نيد هنأ ملعي «ميظعلا نانحلاو «ةميحرلا ماكحألا هذه لثمبو -

 . فسعو ةيشحو

 مهلعل «مهراد رقع يف مدآ ينب ءايربأ نولتقي مهو «كلذب ةر نيذلا يبني نمف
 ش 507

220 

 )١( اًقلعم ( 5 / ۳) هحيحص يف ,
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 س نيتئام ا دعب نوثالثلاو ا ا

 اقلتخا ةعرخم نب روسملاو ع ن سابع نب هلا دبع نأ .نيتح نب هللا دبع نع | ۲۴۵ |

 . هسأر مرحلا ( لسغي 14 ا لاقو سر مرحلا لسغي : عز تپ سابع نبا لاق . ءاوبألاب
 ر هر وک مەر وف ر

 وهو نينرقلا نيب 0 0 يراصنالا يآ ىلإ 0 نبا 0 .لاق

E E 

 مارب رور ولر هر ا ا ا ر ا ر يع ب ق2

 TT 5 "5 قاس عا

 بصي نآسنإل نك ل ار یل نك ج طاق بوَ ىلع دب بويا بأ مصر
Eلاق م ناو امه لاف , هيدي هر رح مك هسأر ىلع بصق بص  

 َلاَقَف ٠ ةياور يفو . ۰ )و E E 1 ةتيأر اک

 . )٩۳ / 111١6 مقر ملسم] . ادب كيراّمأ ال : عشنا سابع ا روسملا

 . رثبلا ةركب اهيلع قلعت يتلا , ةبشخلا امهيف دشت ناذللا نادومعلا :نانرقلا

 . ةنيدملاو ةكم نيب عضوم ,.ادودمم ةدحوملا ءابلا نوكسو ةزمهلا حتفب : ءاوبألا

 لازت امو .دحاو ةروتسمو ءاوبألا ليسو . تارتم وليك ةثالث وحلب ةروتسم ةيرق يقرش عقي

 . !(119/04) ةياهنلا/  نآلا ىتح مسالا اذهب ةفورعم ءاوبألا

 ةبشخ امهنيب دمتو شبلا سأر ىلع ناتمئاقلا ناتبشخلا امهو نرق ةينثت فاقلا حتفب : نانرقلا

 ا و لا ا

 نم هسأر مينو لوسرلا ىريل بوثلا ينعي هنماط يأ : هأطأط . 1207 /5) ةياهنلاإ . (ةماقلا» نآلا

 . كلداجأ : كيرامأ . )١١7/8(1 برعلا ناسلإ . هئارو

 : ىلامجإلا عملا +
 بهذف .هسأر محلا يع ارج و : خط ةمرخم نب روسملاو سابع نب نإ دبع فلتخا

 نأ مرحملل يغبنيو اهفرت لسغلا يف نأل ؛لسغلا رثأ نم رعشلا طوقس ةيشخ ؛عنملا ىلإ روسملا

 ليلدب الإ ,ةحابإلا وهو ,لصألل اًباحصتسا .زاوجلا ىلإ سابع نبا بهذو .ربغأ ثعشأ نوكي

 ةكم قيرط يف مهو .٠ يراصنألا بويأ يبأ ىلإ نينح نب هلا دبع السرأف . (هقفلا وه اذهو»

 ءرئبلا مف دنع لسغي هقلخل ماكحألا هنبيبتو هللا ليهست نم - نينح نب هللا دبع هدجوف هلأسيل

 عا
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 هللا لوسر ناك فيك :هلأسيل سابع نبا لوسر هنأ هربخأو هيلع ملسف . مرحم وهو بوثب ارتتسمو

 ظ ؟ مرحم وهو هسأر لسغي مدي

 «هسأر زربأو بوئلا ىخرأ «ملعلا ريرقت يف هداهتجاو «ه# بويأ يبأ ميلعت نسح نمف

 . ربدأو امهب لبقأف «هيديب هسأر كرح مث «هيلع هبصف «هسأر ىلع ءاملا بصي نأ هدنع اًناسنإ رمأو

 لب د هللا وسر تتار اذكه.# نيك قليلا نعل لاقو

 «قحلا مهدئار ناكو - سابع نب هللا دبع هآر ام بيوصتب امهربخأو لوسرلا ءاج املف

 . ادبأ كيرامأ ال : لاقف «هبحاصل لضفلاب فرتعاو «هتقايب روسملا عجر - باوصلا مهتيغبو

 ١ تيدحلا نم دخوب ام د:

 . ةبانج نع وأ ادربت وأ اًمظنت وأ اًهفرت نوكي نأ هيف يوتسيو «هسأر مرحملا لسغ زاوج - ١

 . هطقسيو ءارعش فتني مل اذإ لسغلاب سأرلا رعش ىلع ديلا رارمإ زاوج -۲

 عوجرلاو ءاهيف فالتخالاو داهتجالا لئاسم يف ةرظانملا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا لاح

 . اهب ملعلا هدنع نظي نم ىلإ
 . ةباحصلا دنع عئاش غئاس هب لمعلا نأو . ةينيدلا لئاسملا يف دحاولا ربخ لوبق - 4

 ٠ اهدنع سايقلاو داهتجالا كرتو «فالتخالا دنع ةيعرشلا صوصنلا ىلإ عوجرلا - ه

 . ةجاحلا دنع هتثداحمو «لسغ وأ ءوضو يف رهطتملا ىلع مالسلا زاوج - 5

 . رتستلا بجو هيلإ رظني نم فاخ نإف «لسغلا تقو رتستلا بابحتسا - ۷

 ٠ ريغلاب ةراهطلا يف ةناعتسالا زاوج - ۸

 هيربأ انأاناو ةورشلا دع قانا اةيع نقلا دنت را :١1 تاعووا نوري 4

 0 هلم نع ذل لا ك نرخ هلام دق كل فرعي

 وأ ءاسفن (ةمرحملا) تناك ولو «مارحإلل لسغلا بحتسيو : 27 مالسإلا خيش لاق - ٠

 قلحو «طبإلا فتنو «رفاظألا ميلقتك فيظنتلا ىلإ (مرحلا) جاتحا نإو . اًضئاح

 . كلذ لعف «كلذ وحنو «ةناعلا

 فالتخالاف «لسُملا ةيفيك نع « بويأ ابأ لاسي نأ نينح نب هللا دبع رمأ سابع نبا نأ ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيل (۱)

 نبا هللا دبع نكلو ءلسغلا لصأ نع لأسي هلسرأ هنأ اذه نم ذخؤيف «هسأر مرحملا لسغ لصأ يف روسملا نيبو هنيب

 خيش مالك امأ «نينح نب هللا دبع هقف نم اذهو «لصألا نع ال ةيفيكلا نع هلآس لستغي بويأ ابأ دجو نيح نيتح

 ٠ ملعأ هللاو . مارحإلا يف لوخدلا لبق وهف مالسإلا
 A۸ ١) / 15( ىواتفلا عومجم )۲
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 ةعمجلل عرشي اذكهو «ةجاحلا بسحب عورشم هنكلو ؛مارحإلا صئاصخ نم سيل اذهو
 هولا اذه ىلع ديلا

 وه امنإو مارحإلا لجأ نم لسغلا سيل د1 ووسملاو ساغ نبا ةف لذات يللا لينعلاو كلف

 . بويأ وبأ هلعف يذلا وهو مارحإلا ءانثأ لسغلا

#08 
 ةرمعلا ىلإ جا خسف باب - ١

 E ثيدح ا س

 دَحأ عم سلو جحلاب هباحصأو هب ع ++ يلا لهأ :لاق هللا دبع نب رباج نع ۲۳۹|
 يلا هب لهآ مب ته : ركل 20 تلك يلا ريغ يده مهم 00

 اك نم لإ اولحیو اورق م اوُهوطيف ةر اهلج نا احا ها ب يبا رم 1

 لاف مر ىلا كلذ غلف . ادا کو (یّم» ىلإ قلَطنَ : اوُلاَقَف . يدهلا هعم

 الل وس اور لال دورا اال

 تطال .تييلاب فطن مل اهنأ ريغ رع ينك كلا ةشئاع تّضاَحَو
7 
 ر ەر رس ةن هر مس و ر ەر

 نمحرلادبع رمأف عی قلطلاو : ةرمعو ةجحب ن هللا لور اي تلا تیبلاب تَقاَطَو

 « )170١( مقر يراخبلا] جلا ترمتعاف  ميعنتلا ىلإ اعم جرْخَي ناب ركب يب نا

 . [(۱۲۱۳) مقر ملسمو «(۷۲۳۰) « )۱۷۸٥(

 ١ ىلامجإلا ىنعملا +

 و ياب اره هباحضاو ةا ثلج يبنلا ةجح 84 هللا دبع نب رباج فصي

 نمو مدقف ؛نميلا يف بلاط يبا نب يلع ناكو . هللا ديبع نب ةحلطو م يبنلا الإ يدها

 ا يبنلا مارحإب همارحإ قلعو مرحأ ههقف

 نوكيو «ةرمعلا ىلإ جحلا نم مهمارحإ اوخسفي نأ ا يبنلا مهرمأ .ةكم اومدق املف

 . يدهلا قسي مل نم قح يف اذه . لماكلا للحتلا اولحيو اورصقي مث «ةرمعلل مهيعسو مهفاوط

 نيذلا لاقف . مهمارحإ ىلع مهيعسو مهفاوط دعب - اوقبف - مديح يبنلا مهنمو - هقاس نم امأ

 نيلهم «ىنم» ىلإ قلطنن فيك : - نيمظعتسمو نيبجعتم - ةرمع ىلإ مهجح خسفب اورمأ

 يف كلذ ماظعتساو مهتلاقم مي يبنلا غلبف ؟ انئاسن عامجب دهع وثيدح نحنو «جحلاب



 os )04( ةددمممدمدممهدمدصم pl مق جرش
 تقسم تردا ام يرتأ نم تاما ولا © لاقو قلت وه اج مهلا اعطا ييدوقت

 (مهبولق تنأمطاو مهسفنأ تيضرف . مكعم تللحألو «للحتلا نم ينعنم يذلا يدهلا

 فاوطلا نم اهعنم اهضيح نأل ؛ةنراق تراصف «ةكم مهلوخد برق علف ةشئاع تضاحو

 ءاهجح فاوط تيبلاب تفاطو ترهط املف . يعسلاو فاوطلا ريغ اهلك كسانملا تلعفو «تيبلاب

 لامعأ اولعف دق - مفي يبنلا جاوزأ مهنمو - ةباحصلا بلغأ ناك ذإ «ءيش اهسفن يف راص

 . اهجح يف اهترمع تلخد دق يهو .جحلا لامعأو اهدحو ةرمعلا

 اهاخأ رمأو ءاهرطاخ بّيطف ؟ جحب قلطنأو ةرمعو جحب نوقلطنت هللا لوسر اي : تلاقف

 . جحلا دعب ترمتعاف «ميعنتلا ىلإ اهعم جرخي نأ نمحرلا دبع

 ١ ثيدحلا نم دخوب ام د:

 . لمكأو لضفأ وهف «يدهلا هعمو مرحأ مسرب يبنلا نوك - ١

 . هقسي مل ةباحصلا رثكأ نأل ؛ زئاج ىدهلا قوس كرت نأ - ۲

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ هيجوتو «يدهلا هقوس مدع مدي هيتمت يتأيو

 . م يبنلا مارحإب هقلع «لضفأ كاسنألا يأ فرعي مل نيح هنإف هتوف يلع هقف - ۳

 . ريغلا مارحإب مارحإلا قيلعت زاوج - 4

 .ةرمع ىلإ مهجح اوخسفي نأ يدهلا اوقوسي مل نيذلا هباحصأ رمأ مب يبنلا نأ - ه

 يتأيو 00000089 ةرمعلا لامعأ نم اوغرف اذإف -

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « هقيقحتو كلذ يف فالخلا

 . يَ يبنلا عنص امك « همارحإ ىلع يقبو ؛لالحإلا نم كلذ هعنم «يدهلا قاس نم نأ - ١

 . رومألا نييبتو « قئاقحلا لا 8 ۷

 رخآ هنأو ءاهنم ةرمع ىلإ هجح خسف هنأو «يدهلا قسي مل هنأ تت يبنلا ىنمت

 كَم يبنلا نم نيرمألا
 هيلع مدنو « ريخلا يف ةبغر هنآل ؟ نيدلا ا اذإ ةتئافلا رومألا ينمت زاوج - 4

 . ةبوتلا عاونأ نم وهف
 طارتشال امإ . عونممف «تيبلاب فاوطلا ادع ام « ضئاحلل كسانملا لعف زاوج - ٠

 . دجسملا ثيولت ةيشخ امإو «فاوطلا يف ةراهطلا

 « يعسلا ضئاحلا نم حصي مل اذلو ؛ كسن فاوط دعب عقي نأ هطرش نم يعسلا نأ - ١



 يف مودعم وهو «كسن فاوط دعب عقي نأ دب ال هنأل نكلو «هيف ةراهطلا طارتشال ال

 . ضئاحلا قح
 ا م ملا هنأل ر ر يا اوا ا را

 تناك ولو « كلذ دعب اهتلعف اهنأ ةشئاع نع لقني ملو . ةشئاع نم ةرملا هذه الإ

 . مهل ةرسيم «مهيلع ةلهس «ةكم يف مهو اهوكرت امل «ةعورشملا ةرمعلا

 ةعبرألا ةمئألا لوق وهو «مرحلا جراخ نم نوكي نأ دب ال ةرمعلاب مارحإلا نأ - ۴۳

 . اهيف وه نمل ةكم نم هنإف «جحلا فالخب ةلق الإ فلاخي ملو «ءاملعلا روهمجو

 عمجلل لحلل جرخيف «مرحلا يف اهلامعأ عيمج ةرمعلا نأ :ةرمعلاو جحلا نيب قرفلاو -

 وهو «لحلا يف اهضعبو «مرحلا يف هلامعأ ضعبف جحل ا امأو . مرحلاو لحلا نيب اهيف

 . ةفرعب فوقولا
 Naas درفم هنأ هرهاظ (جحلاب لَه : هلوق - ٤

 . نراق هنأ حيحصلا نأو «عتمتلا

a 

 مهجح اوخسف دق «عادولا ةجح يف ر هاء يبنلا عم نيذلا ةباحصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 مي يبنلا رمأب ,ةرمع ىلإ

 ؟ ةعقاولا كلت يف ةصاخ مهل مأ ءاضيأ مهدعب نمل خسفلا اذه له :اوفلتخاو

 خسفلا اذه نأ ىلإ ءاملعلا روهمجو «يعفاشلاو كلامو «ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا بهذف

 «ثيدحلا لهأو «دمحأ مامإلا بهذو . مهريغ ىلإ مهادعتي الو «ةنسلا كلت يف ةباحصلاب صاخ

 . خسفلا ىلإ : يرعشألا ىسوم وبأو سابع نبا :ةباحصلا نمو «ةيرهاظلاو

 مل» .ةرمعب اهخسف مث جح نميف لوقي ناك «رذ يبأ» نع دواد وبأ هاور امب نولوألا لدتسا

 :(رذ يبأ» نع «ملسم » لو 217( ميديم هللا لوسر عم اوناك نيذلا بكرلل الإ كلذ نكي

 . ميا دمحم باحصأل جحلا يف ةعتملا تناك

 لونمر اي تلق: لاق فراحلا وب لال دنا نع لاب نو تراک مع 9 ةننيخلا ورا

 . «ةصاخ انل لب» : مث مر لاق ؟ ةماع سانلل مأ ,ةصاخ انل جحلا خسف هللا
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 ةنسلا كلت يف ةصاخ ةباحصلل وهف «خسفلا ثيداحأل خسان لالب ثيدح نأ روهمجلا دنعف

 نع قباسلا رثألا كلذ ديؤيو .جحلا ریا ىف ةرمعلا ميرحت نم «ةيلهاجلا هيلع تناك ام اوفلاخيل

 هت وف نبأ

 ةعضب نع رتاوتلا دَح نم تبرق ةديج ةحيحص ثيداحأب جحلا خسف ىلع نورخآلا لدتساو
 نباو «يلعو «يردخلا ديعس يبأو كلام نب ةقارسو «رباج ثيدح اهنم . ةباحصلا نم رشع

 «ةمطافو «ةشئاعو «ىسوم يبأو «بزاع نب ءاربلاو «ةربس نب عيبرلاو ءرمع نباو «سنأو «سابع

 . نيعمجأ غف ركب يبأ تنب ءامسأو «ةصفحو

 .ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ىلع صنت « نيحيحصلا يف اهضعبو ةريثك ثيداحأ اوور ءالؤه لك

 الإ ءليمج نسح كنم ءيش لك «هللا دبع ابأ اي : دمحأ مامإلل بيبش نب ةملس لاق امل اذهلو

 . جحلا خسفب لوقت : لاق . ؟ يه امو : لاقف . ةدحاو ةلصخ

 اهلكو «ادايج احاحص اًئيدح رشع ةينامث يدنع ءًالقع كل نأ ىرأ تنك : دمحأ مامإلا لاقف

 ؟ كلوقل اهكرتأ .جحلا خسف يف

 : نيثيدح اهنم «باتكلا اذه يف ىلاعت هللا همحر فنصملا دروأ دقو

 ١ - نآلا هيلع ملكتن نحن يذلا رباج ثيدح .

 . ةرثاكتملا ثيداحألا كلت نم نيثيدح امهعم درونو «يتايس سابع نبا ثيدحو - ۲

 عم انجرخ)» : يقام يردخلا ديعس يبأ نع )١7417/5١١(] مقرإ (ملسم» هاور ام : لوألا

 . اًخارص جحلاب خرصن نحنو « مدني هللا لوسر
 انحرو «ةيورتلا عويد ناك انملق:يدهلا قاس نم الإ < ةزمع اهله نأ انرمآ كف: ادق اًملق

 . (جحلاب انللهأ «ىنم» ىلإ

 ثيدح وهو (۲۹۸۳) : مقرإ (هجام نبا» و )١575/191(! مقرإ (ملسم) هاور ام : ىناثلاو

 نم» : مشيا هللا لوسر لاقف ,نيمرحم انجرخ» : تلاق تک نبا حن ا نع ا

 .يده يعم نكي ملف ؛(للحيلف «يده هعم نكي مل نمو «همارحإ ىلع مقیل يده هعم ناك
 . «للحي ملف «يده ريبزلا عم ناكو تللحف

 . دبألا ىلإ .مهدعب نملو ةباحصلل ةماع ثيداحأ هذهو

 . ىرخأ نود ةفئاطل الو «ليج نود ليحل نوكت ال ,ةيعرشلا ماكحألا نإف

 . ليلدلا هيلعف ,ةيصوصخملا ىعدا نمف
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 ؟ ةصاخ ةباحصلل يه له خسفلا اذه نع ميا يبنلا كلام نب ةقارس لأس الو فيكو هَنلاْؤَص

 تأي مل «ةرخأتم ةعقاو يف ثيداحألا هذه تدرو دقو . © (!؟ ماع ةمألل لبا : مخ لاقف

 . ليلدلا هيلعف «خسنلا ىعدا نمو . اهخسني ام اهدعب

 مأ اذه انماعل : هذه انترمع# : منيب يبنلل ليق نيح «خسنلا ىوعد دعبي ام درو لب

 . " «ةمايقلا موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخدو «دبألا دبأل لب . ال» : لاقف «؟دبألل

 لاق دمحأ مامإلا نأل ؛ دعبلا لك ديعبف «ثراحلا نب لالب ثيدحب «خسنلا روهمجلا ىوعد امأ

 نبا ثراحلا دنس ةاور دحأو . هب لوقأ الو «تبشب سيل «يدنع ثراحلا نب لالب ثيدح : هثيدح يف

 باحصأ نم ًالجر رشع دحأ نأ لالب نب ثراحلا فرع ول تيأرأ : اًضيأ لاقو . فرعي ال لالب

 ! ؟ مهنم لالب نب ثراحلا عقي نيأ : خسفلا نم نوري ام نوري مي يبنلا

 هتضراعم عم اميس الو «ةجح نوكي الف «هيف هريغ هفلاخ دقو «هل يار وهف «رذ يبأ رثأ امأو

 . حاحصلا ثيداحألل

 .(ميقلا نبا هذيملتو « هللا همحر («ةيميت نبا” مالسإلا خيش :خسفلا راتخا نممو

 رزؤم ارصن خسفلا رصنو «نيفرطلا ججح نيبو "7 عوضوملا يف ثحبلا ميقلا نبا لاطأ دقو

 . .ةيوقلا كراع و لا ةي رطب هعلاا دقو: «هريغ درو امم

 ؟ بابحتسالل مأ بوجولل وهأ : خسفلاب نولئاقلا فلتخا مث

 ىواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق . خسفلا بابحتسا ىلإ : دمحأ مامإلا بهذف

 لهأو ؛هتنس ءاملع اهيحتساف 00 ثيدحلا ءاملعو مشاه ونبو ةكم لهأ : 0

 . هب سانلا صخأ ءالؤهو كسانملا اهبرقب يتلا هتدلب لهأو «هتنس

 هلمح ؛بابحتسالا ىلع هيف ظيلغتلا عم خسفلاب رمألا ثيداحأل (دمحأ) مامإلا رصق لعلو

 . يع هرمأ لاثتما ىلإ ةباحصلا ةردابم مدع ىلع

 «عتمتلا يده قسي مل نم ضرف هنأ ىلإ : همالك نم موهفملا يف هئا سابع نبا بهذو
 .«ىبأ مأ ءاش ؛ةرمع ىلإ هريغي تيبلاب فاوطلا نإف «جحلاب الهم ءاج نما : لاق ثيح

 :ىلحملا هباتك يف لوقي ثيح «سابع نبا هيلإ بهذ ام ىلإ !(44/7)] ©« مزح نبا بهذو

 ةرمعب مرحي نأ هيلع ضرفف «هعم يده ال ناك نإف «تاقيملا ىلإ ءاج اذإ هنإف جحلا دارأ نمو

 )١( مقر يراخبلا هجرخأ )۱00۷ 0 ١058 «۱0۷۰ ۱۷۸9 ( .



 نأ هيلع ضرفف قرمعو جح نارقب وأ جحب مرحأ نإف . كلذ ريغ هل زوجي الو هدب الو ةدرفم

 . كلذ ريغ هئزجي ال .اهمتأ اذإ لحي ةرمعب كلذ هلالهإ خسفي

 ثيدح قاس نأ دعب ۱۷٠ /7+ داعملا داز هباتك يف لاق ثيح يأرلا اذه ىلإ ميقلا نبا بهذو

 ةرمع ىلإ هخسف انيلع اضرف انيأرل جحب انمرحأ ول انأ انيلع هللا دهشن نحنو : بزاع نب ءاربلا

 . هرمأل اعابتاو تت هللا لوسر بضغ نم اًيدافت

 هب صخ الو هضراعي دحاو فرح حص الو دعب الو هتايح يف اذه خسن ام هللاوف

 كلذ له لام ناار 0ا ىلع ىلاعتو هنادي هللا رخل لم وق نك نود تانا

 . دبألا دبأل نئاك كلذ نأب : باجأف ؟ مهب صتخم

 خي هللا لوسر بضغ يذلا هلكؤملا رمألا اذهو ثيداحألا هذه ىلع مدقت ام يردن امف

 نم ماب لوسرلا بضغو هب رمألا يف ثيداحألا رثاكت اوأر امل ءالؤهف . هفلاخ نم ىلع
 .هتضيرفو هبوجوب لوقلاب الإ اوعنقي مل يلجأ

 نع هححصو 27 دمحأ مامإلاو “" هجام نبا هجرخأ ام وه هيلإ راشملا ءاربلا ثيدحو

 ةكم انمدق املف حل اب انمرحأف : لاق هباحصأو مسا هللا لوسر جرخ» : لاق بزاع نب ءاربلا

 «جحلاب انمرحأ دق هللا لوسر اي : سانلا لاقف : لاق . (ةرمع مكجح اولعجا) : ديو لاق

 . بضغف لوقلا هيلع اودرف «اولعفاف هب مكرمآ ام اورظنا» : مكي. لاق . !؟ةرمع اهلعجن فيك

 كبضغأ نم» :تلاقف ههجو يف بضغلا تأرف «نابضغ وهو ةشئاع ىلع لخد ىتح قلطنا مث

 عبي الف رمألاب رمآ انأو بضغأ ال يل امو» : لاق .« ؟ هللا هبضغأ

 . خسفلا اوبجوأ نم كسمتم هلاثمأو اذهف
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 س نيتئام ا | دعب نوثالثلاو عباسلا | ثيدح ا جب

 :لوقل ن هلا لوسر عم امد لاق نب هلا دبع نب رباج نع( ۲۳۷|
 ر ر چ

 هل ظفللاو )٠١۷١( مقر يراخبلا] و اهاتلعجف « شر الوز انرمأف , جحْلاب كيبل

 . [(۱۲۱۸) مقر ملسمو

 : ىلامجإلا ضعملا *:
 نال ؛هب نيبلمو جح اب نيّلهم مليم هللا لوسر عم عادولا ةجح يف انمدق : هيا رباج لوقي

 )١( يف ١ «ةفيعضلا» :رظنا هفيعض ثيدح وهو (۲۹۸۲) «ننسلا )٤۷٥۳( . ادنسملا» يف (؟) 0© / 589(.
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 رمأف . عتمتم مسق مهيفو «نيعتمتلا نع تكسو درفم هنأكو «نرق مهضعبو «جحلا درفأ مهضعب

 . جحلا ىلإ اهب اًعتمتم ةرمع ىلإ هجح خسفي نأ مهنم يدهلا قسي مل نم مسي يبنلا
 . ةرمع ىلإ جحلا خسف نوري نم ةلدأ دحأ «ثيدحلا اذهو

898 
 س نيتئام ا ر نماثلا ثيدحلا س

 ةعبار ةحيبص ,هباحصأو ميو هللا لوسر مدق : :لاَق هن سابع نب هللا دبع نعإ 781

 :لاق ؟ لحل يأ هللا لوسي : الاف ةرمع اه لت نأ محرما ؛ جحلاب نيلم ةجحلا يذ نم

 . [(0-154) مقر ملسمو ء(۳۸۳۲) « (1514) مقر يراخبلا] . (هلك لحلا»

 ٠ # ىلامجإلا فعلا +
 مويلا ةحيبص «عادولا ةجح يف ةكم اومدق هباحصأو ميا يبنلا نأ : غ سابع نبا ركذي

 مل نم رمأف . ةرمعلاو جحلا نيب نراقلا مهنمو «جحلاب اًمرحم مهضعب ناكو ؛ةجحلا يذ نم عبارلا

 مهيلع ربكف .ةرمعلاب مهمارح اولعجيو «مهجح نم اولحي نأب نيتفئاطلا نيتاه نم يدهلا قسي

 EE EE لماكلا لالا ارااعوا دا عادلا اوأرو كلذ

 لبق مكيلع مرح ام مكل حابيف ' اهلك لحلا» ا لا یا رر اي 1: ولا

 . اًضيأ خسفلاب نيلئاقلا ةلدأ نم اذهو . عم اولثتماف . مارحإلا

260 
 س نيتئام ا a ا ثيدح ا س

 لوسر ناك فيك :سلاج f ديز نب ةماسأ لتس : لا ريبزلا نب ةورع نعا 181

 مقر يراخبلا] . ص يف ر دَ وعلا ن ل ؟مقد نيح ريس ر هللا

 . ۱۲۸٩ / ۲۸۳) ملسمو (1573)

 . كلذ قوف «صنلا»و ءريسلا طاسبنا :قنعلا

 : بيرغلا *
 و ٠ داصلا ديدشتو نونلا حتفب ؟صنلا و . نونلاو نيعلا حتفب قنعلا : صنلاو قنعلا

 امهعرسأ صنلاو «ريسلا نم نابرض
 . عستملا ناكملا ءءافلا حتفب : ةوجفلا



 : نلامجالا ىنعملا د:

 . ةفلدزم ىلإ ةفرع نم سيا يبنلا فيدر لت ديز نب ةماسأ ناك

 : لاقف هتفص نع لئسف اج يبنلا ريسب سانلا ملعأ ناكف

 دعب نوكيلو «هب يذؤي الثل ؟سانلا ةمحز يف هرسيو ريسلا طاسبنا وهو «قنعلا ريسي ناك

 راقولاو ةنيكسلا هيلع ءاعضاخ اًعشاخ مارحلا رعشملا ىلع هلابقإو ميظعلا فقوملا اذه نم هفارصنا

 ةجرف دجو اذإف ٠ كرشلا ّلذو ؛مالسإلا زع اَهَّلَجأ نم يتلا همعن ىلع اركاش (هلمع لوق انجاز

 يف اع هناقرافي ال هعوضخو هعوشخو هآليلق جرمان ؛هتباد كرح سانلا نم دحأ اهيف سيل

 ٠ نوكسو ةكرح لك
 : تيدحلا نم ذخأي ام د:

 سانلا ملعأ وهف «ةفلدزم ىلإ ةفرع عفد نم < هيَ يبنلا فيدر ديز نب ةماسأ نوك - ١

 روس

 بهذيو ءامهب يذؤيف «ةعرس الو ةفخ الو «هيف وطابت ال اطاسبنا اا هريس ناك - ۲

 ٠ هعوشخ امهعم

 هلل عوضخلاو عوشخلا نم هيف وه ام عم هتباد كرح هدحأ اهيف سيل ةوجف دجو اذإ - ٣

 ٠ هرعاشمو هكسانمل هميظعتو «هللا هتبقارمو «ىلاعت

 فانم تارايسلا ىلع قابسلاو «ةعرسلاو «ةفخلاو «شيطلا نم مويلا سانلا هيلع ام نأ - ٤

 ٠ هراقوو هتنيكسو «جحلا ةبيهو «ةنسلل

ح نم جوراب ةردابملا نم عرشلا فاني. ام ةعوسلا هذه ارج نما كادَحيو
 لبق ةفرع دود

 ؛مهبكارمو نيبكارلا قحلت رارضأ لصحيو «نيكرشملاب هبشتلا لصحيف «بورغلا

 ةبترتملا دسافملا نم كلذ ريغ ىلإ « جحلا بادآ يفاني ام: عازنلاو زاجشلا وم لصحيو

 ٠ اهعضوم ريغ يف يتلا «ةلجعلا هذه ىلع



 ١ - يمرلا عدقت مكح باي ۵

 ضعب ىلع اهضعب ةضافإلاو قلح او رحنلاو
 س نيتئام ا دعب نوعبرألا ثيدح ا س

0 3 

٣ f°?يف فقو يم هلا الرمل ايل صاعلا نب ورمع نب ا دبع نع  

 : م َلاَق بذ نأ لبق تقّلَحَف ءرعشأ مل : "جر َلاَقَف ٠ هراس ولعت اولا ةجح

SSل  

Ty 

 : يلامجإلا ىضحملا *
 مايألا لضفأ نم وهو «ربكألا جحلا مويو رحنلا موي وه ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا

 تادابع عبرأ هيف يدؤي يذلا جاحلا نم اميس ال «ةليلجلا لامعألا نم هيف عقي امل ءاهدعسأو

/ 

 ۰ : نهو تاليلج

 . رحنلاو - ۲ . يمرلا- ١

 ل كلا فا ولا < 5 . ريصقتلا وأ قلحلاو - ۳

 ىلع كسانملا لامعأب اًنايتإو « يَ يبنلاب ًءادتقا «بيترتلا اذه ىلع نهب يتأي نأ عورشملاو

 ةقارإب ةردابم «هيده رحني مث ٠ ىنم)ا ةيحت اهيمر نأل ؛ةبقعلا ةرمج يمرب ًأدبيف ٠ قئاللا قسنلا

 يف سانلا مهتكراشمو «نيكاسملاو ءارقفلا عفن نم هيف املو ؛ةعاطلاو عوضخلا نم هيف امل ؛ءامدلا

 ةنسحلا ةئيهلاو ةنيزلاب اًبهأتو «مارحإلا نم للحتلاب ءادتبا رصقي وأ «قلحي مث ٠ مهديعو مهحرف
 ينع اوذخ١ :هدعب لاقو تت يبنلا هلعف ام اذهو ؛جاحلل عرشي ام اذه. تيبلاب فاوطلل

 هذه ضعب دحأ مدق اذإف . ميلع ميحر عراشلا نكلو . )١717(1 مقر ملسمإ . (مككسانم

 . ءازج وأ مثإ نم ءيش هقحلي الف ءاّنايسن وأ مكحلاب ًالهج «ضعب ىلع لامعألا

 نم نم ٤ نم كسانم نم ةلأسم لدي اهنم دحاو لك « ثيداحأ ةعبس هيف [لالحلا ديص ن أي ١ بابإ ىلإ انه نم )١(
 عضوم نيبت باوبأ ةتس اهل تعضو ينإف اذلو « عادولاو ةرايزلا فاوط يثيدح الإ ىرخألاب قلعت اهل سيل “جحا

 .٠ حراش ٠ ها اهنم ةدئافلا

 هانعضو امك هنأ قحلاو مش باطخلا نب رمع نب هللا دبعإ :وه ثيدحلا اذه يوار نأ !ةدمعلا| خسن ضعب يف عقو (۲)
 . حراش . ها «يرابلا حتفل يف ظفاحلا كلذ ىلع هبن امك غ صاعلا نب ورمع نب هللا دبعإ



 رعشأ مل : لجر لاقف . هنولأسي اولعجف عادولا ةجح يف فقو متيم يبنلا نإف اذلو

 نأ لبق .ترحنف رعشأ مل : لاقف رخآ ءاجو . (جرح الو حبذا» : لاق . حبذأ نأ لبق تقلحف

 0000 لاق يمرأ

 يء لئس امف : يوارلا لاق

 . ارسيو نيدلا اذه يف

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 ا

 ١ - مهجح رمأ يف مهداشرإو سانلا ءاتفإل كسانملا مايأ يف ملاعلا فوقو .

 ضعب ىلع اهضعب ةضافإلاو «ريصقتلا وأ قلحلاو «رحنلاو «يمرلا نم لك ميدقت زاوج - ۲

 . هللا ءاش نإ دماعلا يف فالخلا يتأيو . لهاجلاو يسانلا نم

 هيبش وهف ٠ ناطيشلا درط يمرلا ةمكح نمو . ةبقعلا ةرمج يمرب رحنلا موي ءدب - ۳

 دق ءاملعلا نم اًدحأ رأ ملو يل تنع ةنراقم هذهو «ةالصلا ف ةذاعتسالا ميدقتب

 اذإو «هللا نم يهف اًباوص تناك اذإف « كلذ ىلع علطأ ملو مهدحأ اهلاق ابرو ءاهركذ

 . ينم يهف أطخ تناك

 ١ ءاملعلا فالتخا د

 امك ءاذكه ةضافإلاو ريصقتلا وأ قلحلاو رحنلاو يمرلا بيترت ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 ٠ تيبلا ىلإ ةضافإلا مث «ريصقتلا وأ قلحلا مث «يدهلا رحني مث «يمرلاب أدبيف . هيا يبنلا هبتر

 . دماعلل ةبسنلاب ضعب ىلع اهضعب ميدقت زاوج يف اوفلتخاو

 هاور امب نيلدتسم كلذ زاوج ىلإ : هنع روهشملا يف دمحأ مامإلاو يعفاشلا بهذف

 حبذا» : هيا لاق . حبذأ نأ لبق تقلح هللا لوسر اي :لاق ورمع نب هللا دبع نع 2")ناخيشلا

 ش «جرح الو مرا» : مد لاق . يمرأ نأ لبق تحبذ : رخآ لاقو ' (جرح الو

 مق ءيش نع لئس امفا هقرط ضعب يفو «بابلا يف انعم يذلا ثيدحلا 0 دحأ اذهو

 . (جرح الو لعفا» : كليم لاق الإ رخأ الو

 . صتخي مل انركذ امك رمألا ناك ولو« جحلا كسانم نم يمرلا نأل ؛ ثيدح يأب دري مل ىنعملا اذه نأ انل رهظ مث )١(

 ةموادمو « يهاونلا تانعار رماوألا عابتاب هدرطو «؛تقو لك بولطم ناطيشلا درطف « ددحملا تقولا اذهب يمرلا

 . مهتافارخو ماوعلا صئاصخ نم وهف نطاوملا هذه لثم يف ناطيشلا دوجو راضحتسا امأ « رافغتسالا

 . )۲٤١( مقر ثيدحلا : رظنا (۲)
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 هرمأل « ئزجي مل ول ذإ «لعفلا أزجأ دقو الإ جرحلا يع يبنلا طقسي مل : يربطلا لاق
 . جحلا يف همزلي يذلا مكحلا فلكملا نع ناعضي ال نايسنلاو لهجلا نأل ؟؛ةداعإلاب

 . ةداعإلا هيلع بجت نكلو «آالهاج وأ اًيسان هكرتب مثأي مل هنإف .هوحنو يمرلا كرت ول امك

 ءاهقفو «فلسلاو نيعباتلا نم روهمجلا بهذم وه «دمحأو «ىعفاشلا :نامامإلا بهذ امو

 056 ةلدألا نم مدقت ال ثيدحلا

 يف لئاسلا لوقل ؛لهجلاو نايسنلا لاحب نوكي مثإلا عفر نأ ىلإ : ءاملعلا ضعب بهذو
 مخي يبنلا عابتا بوجو لصأ ىلع دماعلا ىقبيو لاحلا هذهب مكحلا صتخيف (رعشأ مل» : ثيدحلا

 . همدعو مثإلا يف مدقتملا فالخلاو اذه «مككسانم ينع اوذخ» : ثيدحل جحلا يف

 اًقالخ ملعن الو» : 15١ /8] (ينغملا» هباتك يف (ةمادق نبا» خيشلا لاق دقف ءازجإلا امأ

 . ها (اهعقوم اهعوقو عنمي الو ءازجإلا نع لاعفألا هذه جرخت ال بيترتلا ةفلاخم نأ يف مهنيب

 . ةعبرألا كسانملا هذه نم رخؤملا مدق نم ىلع مدلا بوجو يف اوفلتخاو

 ءاطعو «دمحأو يعفاشلا نامامإلا مهنمو «ثيدحلا ءاهقفو «فلسلا نم روهمجلا بهذف

 هلوقلو «مثإلا طوقسو لعفلا زاوج ىلع ءانب «هريغو دماعلا نم مدلا بوجو مدع ىلإ : قاحسإو

 . امهلمشي قيضلا مسا نأل ؛اًعم ةيدفلاو مثإلا عفر يف رهاظ وهف «جرح ال» : لئاسلل ياب

 تقو هنأل ؛ مدي يبنلا هنيبل ذئنيح اًبجاو ناك ولو «ليلد ىلإ جاتحي ةيدفلا بوجوو
 ١ . زوجي ال اهنع هريخأتو .ةجاحلا

 هلوقب دماعلا ىلع مدلا بوجو ىلإ - ةداتقو ريبج نب ديعس مهنمو - ءاملعلا ضعب بهذو

 . 1195 :ةرقبلا 4هّلحَم يدها غلبي تح مكسوءر اوقلحت الو : ىلاعت

 . دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «مككسانم ينع اوذخ# :لاقو اهبتر ميم يبنلا نألو

 . حبذي نأ لبق قلح لجر نع لأسي هللا دبع ابأ تعمس :  مرثألا لاق دقف

 لجر هلأس مب يبنلا نأل ؛ الف دمعتملا عم امأف .مد هيلع سيلف ءالهاج ناك نإ : لاقف
 . (رعشأ مل» : لاقف

 مدلا طوقس يف لوقلا اذهو - دمحأ مامإلا مالك لقن نأ دعب - 2" ديعلا قيقد نبا لاقو ٠

 لوسرلا لاعفأ عابتا بوجو ىلع لد ليلدلا نأ ةهج نم يوق دماعلا نود «يسانلاو لهاجلا نع

 . (مككسانم ينع اوذخ» : هلوقب جحلا يف ميا

 )١( «ماكحألا ماكحإ» يف (؟) , (۲۳۰ /۳) «ىنغملا» : رظنا )۳ / ۷۹( ,



 ر

 ® 4[ 2 تك ظ 2 5 ه5 هت هت ته هج هج هج ج EDED هه ماجمحألإ ةدمغ خر

 مل» :لئاسلا لوقب تنرق اغإ «هنع لاؤسلا عقو امل ميدقتلا ئف ةصخرملا ثيداحألا هذهو

 يف لوسرلا عابتا بوجو لصأ ىلع دمعلا لاح ىقبتو ؛لاحلا هذهب مكحلا صصخيف (رعشأ

 ها . جحلا لامعأ

 نأ ملعا :اًنضيأ لاقو . هليلد ضهني مل مدلا باجيإ نأ الإ نسح اذه : ١7 يناعنصلا لاق

 نبا نع يور اغإو «يوبن صن هب تأي مل «جحلا يف كورتلاو لاعفألا هذه يف مدلا باجيإ

 . مد هيلعف ءيش ىلع اًئيش مدق نم نأ : هنع تبثي ملو «سابع

 «ةريثك تالحم يف مدلا باجيإ ىلع نيعرفملا قابطإ بجعلاو : اًضيأ "يناعنصلا لاقو

 تبثي مل هنأ ىلعو قو ا E مالك ليلدلاو

2 
 و س

 ةبقعلا ةرمج ىمرت فيك باب - ٥
 ٠ £ ٠

 س نيتئام ا دعب نوعبرألاو يداح ا ثيدحلا ه#
 © نينا انقل نوع ع ت و 3

 ةرمجلا مري هآرَف دوعسمم نبا عم جح هلأ يِعحَلا ديزي نب نمْحرلا دبع نع 1۲1|

 ماَقَم اذه :لاق مث نیمی نع (ىّنماو دس «تايصخح عبسب ىربكلا

 إب قبلا روس هيلع تلِْنَأ يذلا

 مقر يراخبلا| ) »)۱۷٥۰( » )۱۷٤۹( , )۱۷٤۷ملسمو 0.*/ 041} .

 لاثتماو «ىلاعت هلل عوضخلا ىنعم اهيف «ةليلج ةدابع قيرشتلا مايأو رحنلا موي يف رامجلا يمر

 يف هنبا عم ةعئارلا هتصق تايركذ ةداعتساو «مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإب ءادتقالاو هرماوأ

 يف هبصحف هبر ةعاط نع هتسوسو ًالواحم ناطيشلا هل ضرع نيح نمحرلا ةعاطو ناميإلا قدص

 ظ هبر ءاضقب يضارلا سفنو رباصلا ةيزعو نمؤملا بلقب «فقاوملا كلت
 لواحي يذلا ناطيشلل اًماغرإو ىركذلل ءايحإ ؛فقاوملا كلت يف ًالثمتم ناطيشلا يمرن نحنف

 ةحتاف نوكتل ؛ىربكلا ةرمجلا يمر وه رحنلا موي جاحلا هب أدبي ام لوأو . انبر ةدابع نع اندص

 . ةليلجلا مويلا كلذ لامعأ

 0١٠١(. 09-065 /۳) «ةدعلا» ىف (؟ ۰۱)



2 0 
 ماعلا ريسيت 20 19: 023: 2: 02: ا: 2: 2: 22ج 2: 2: 202: 0222 £1 ١ تاو

 اهلبقتساو هنيمب نع ىنمو هراسي نع ةفرشملا ةبعكلا ثيح ا يبنلا فقوم اهنم فقيف

 اذه نأ مسقأو اذكه هفت دوعسم نبا فقو امك . ةدحاو لك عم ربكي تايصح عبسب اهامرو

 . مع ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا ماقم وه

 :١ تيدحلا نم دخوي ام د:

 ١ - رحنلا موي اهدحو “" ةبقعلا ةرمج يمر ةيعورشم ٠

 وهو «ةدحاو ةعفد اهيمر ئزجي الو «ىرخأ دعب ةدحاو «تايصح عبسب اهيمري نأ - ۲

 ٠ ثيدحلا نم موهفم

 ٠ ءاملعلا عامجإب ناكم يأ نم اهيمر زوجي - ۳

 ٠ اهلبقتسيو «هنيمب نع (ىنم)و هراسي نع تيبلا لعجي نأ لضفألا نكلو

 O روس هوما منا a دهن ] <

 . جحلا ماكحأ نم

 سانلا ملعأ دوعسم نباف ؟ كلذ عنم نمل اًقالخ «ةرقبلا ىلإ ةروسلا ةفاضإ زاوج - ه

 ٠ نآرقلاب
 ناطيشلا ب اهتيمست نم ةماعلا لاهج هب هوفي ام ال ؟تارمجلا ب فقاوملا هذه ةيمست - 5

 : ؟رغضلا ناطيشلالا وأ « ريبكلا

 < اه دلط هذاا يمرو لانو دنلا "ا ريتوتا ةشو قب نع ل ولج نأل ؟مارح اذهف

 عوشخلا يفاني ام اهدنع نوتأي امو «ةركنم ةحيبق ظافلأ نم هب اهنوبسي ام كلذ نم مظعأو

 ٠ لاعن وأ «صاصر وأ «ةريبك راجحأب اهيمر نم «راقولاو عوضخلاو

 ٠ ٠ عراشلا ةفلاخمو «ءافجلاو ولغلا نم هيف امل ؟عرشلل فانم مارح اذه لك

 ضعب ةراشتسا دعب هنظأو ىنم عراوش ةعسوت دصقل ؛ (ه1117/1١/) ماع يف تليزأ ةرمجلا هذه اهيلإ بسنت ىتلا ةبقعلا )١(



 هه (f) ةدصصع ممم مدعم دصمد || ةديغ جرش
 ما

 ١ ريصقتلا زاوجو قلح لا لضف باب - * ١
 س نيتئالا دعب نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا چ

 مَحْرا مهلا لاف اق می هللا لوسر نأ هي رع نب هللا دبع نعإ 41|

 کک نيرصقلاو : اولاق . نيقلحملا محْرا مهلا : لاق ؟هللا لوسر اي ن نيرصقملاو : اوُلاَق

 (َنيِرصَقَمْلاو' لا كور رد نيقلحملا محرا مُهّللا» :َلاَق ؟هلل

CGT0-1  . 

 : يلامجإلا ضعملا +

 . ةليلجلا ةرمعلاو جحلا كسانم نم ريصقتلاو قلحلا

 سأرلا رعش لاصئتساب «ىلاعت هلل للذتلاو «دبعتلا يف غلبأ هنأل ؛ريصقتلا نم لضفأ قلحلاو

 i فلا اسست اهدنا يبنلا نإف اذلو . ىلاعت هللا ةعاط يف

 مهعم نيرصقملا لخدأ ةعبارلا وأ ةثلاثلا يفو «مهنع ضرعيف نيرصقملاب هنوركذي نورضاحلاو

 ةرمع يف نكي مل ام اذه. لضفألا وه لاجرلا قح يف قلحلا نأ ىلع لدي ام «ءاعدلا ف

 ١ لضفأ هقح يف وهف «رصقيلف «جحلا قلحل رعشلا تبني ال ثيحب تقولا قيضيو « عتمتلا

 :١ تيدحلا نم دخوب ام +

 .ةرمعلاو جحلل بجاو امهدحأ نأ حيحصلاو . ريصقتلا وأ قلحلا ةيعورشم - ١

 . هيلع عمجم وهو «لاجرلا قح يف ريصقتلا ىلع قلحلا لضف -

 لبق تبني ال ثيحب «تقولا قيضيو «جحلا ىلإ اهب اعتمتم ةرمع يف نكي مل ام اذهو

 . ىلوأ ريصقتلا نوكي ذئنيحف «جحلا قلح

 .: ةلمنأ ردقب «هفارطأ نم ذخألا «ريصقتلاو «ءيش يأب نارا م ا قلحلاب دارملا -

 : اعيمج امهب نايتإلا ال ءريصقتلا وأ قلحلاب ءافتكالا وه «عورشملا - ٤

 ةحابتسال اسيلو «جحلا كسانم نم ناكسن امهنأب «ريصقتلا ىلع قلحلا ليضفتب لدتسا - ه

 يلوق نم حصألا وه اذهو . رخآلا ىلع امهدحأ لضف امل الإو « طقف روظحملا

 . ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو «روهمجلا هيلإ بهذ ام وهو «ءاملعلا

 :لاق ةعبارلا ىفو اًنالث نيقلحملل اعد 0 ىبنلا نأ ثيدحلا اذه قرط ىدحإب ملسمو يراخبلا ىور )222(

 1 حراشلا . ها «نيرصقملاو»



 سأرلا رعش عيمج ذخأ وه ءاذه يف قلحلا نم مهفي يذلا - 1

 بهذم وهو «هلعفو ميا يبنلا لوق نم ةنسلاو باتكلا هيلع لدي يذلا حيحصلا وهو

 . دمحأو كلام «نيمامإلا

88 
 عادولاو ةضافالا فاوط باب - ۷

aر  

 o E ل ١ دو قل

 :لاق . رحتلا موي تضاف دق هن هللا لوُسَر اي :اولاقف ؟؟يه ًانتسباحأ :َلاَقَ « ضئاح

 لاق : ظفل يفو . ۱ / ۸ ملسمو 1101(4) ۰ (۱۷۳۳) مقر ETT ا

 «يرفئاق» : هب EE معن : :ليق ؟رحنلا موي تّقاَطَأ « ىقلح ىرّقع» : و يبلا

 ٠ 1(1اا/1) مقر يراخبلا]

 سانلا فحزل ؛ةضافإلا فاوطب ةرايزلا فاوط يمسو . لاس «ءاملا ضاف : رحنلا موي انضفأ

 مارحلا تيبلا ىلإ ةكم حاطب يف ةرثكب مهعفدو

 ٠ ٠ عقوتي امم قافشإلاو راكنإلل ماهفتسالا : ؟انتسباحأ

 هيوري اذكه ٠ نيونت ريغب رصقلاو “يناثلا نوكسو امهنم لوألا حتفب : ىقلح ىرقع
 اذكه اًيعرو اًيقس لثم نيونتلا ةغللا ىف فورعملاو ٠ ثنؤملا ىلع ءاج هنأل ؟ىبضع نزوب نورثكألا

 اهيلع ءاعدلاو ٠ هيي ركل نسعي رقعلاب اهيلع ءاعدلا هانعمو ٠ ديبع وبأو هيوبيس لاق

 رقعت اهنأ يأ ةموؤشملا ةأرملل ناتفص اهنأ ىلع هانعم 2١7 يرشخمزلا جرخو ٠ اًضيأ قلحلا عجوي
 ؛ءاعدلا ةقيقح امهنم دصقي ملو ىوكشلا لثم نيردصم انوكي نأ لمتحيو ؛مهلصأتستو اهموق

 1 1 ٍ, كم كتلكث)و كادي تبرت ك «برعلا ناسل ىلع نايرجي ناظفل امه اغنإو

 4الاقثو افاقخ اورفنا# : نآرقلا ءاج هبو “حصفأ رسكلاو ءاهمضو ءافلا رسكب :يرفناف

 ٠ يجرخا ٠ هانعمو !١4ةيآ “ةبوتلا ةروسإ

 )١( برعلا ناسل بحاص هركذ )9 / 7315( ٠



 . ىلامجإلا ىذحملا

 عادولا ةجح يف مايع يبنلا عم اوجح مهنأ : علم ةشئاع تركذ

 ‹ اشف ةيفص هجوز مهعمو «قيتعلا تيبلاب اوفوطيل ؟اوضافأ مهكسانم اوضق املف

 ؛هلهأ نم لجرلا ديري ام اهنم ديري ياع يبنلا ءاجف ' (ةيفص) تضاح ءرفنلا ةليل ناك املف

 ؟ ةضافإلا فاوط فطت ملف ضيحلا اهكردأ هنأ تت نظف . تضاح اهنأ ةو ةشئاع هتربخأف

 يهتنت ىتح انه (؟يه انتسباحألا : مکر لاق «هنودب جحلا متي ال نكر فاوطلا اذه نأل

 «رفنتلف» :لاقف . اهضيح لبق ةضافإلا فاوط تفاط دق اهنأ هوربخأف . اهجحل فوطتو اهتضيح

 ٠ ؟هكرت يف ةروذعم يهو «عادولا فاوط الإ اهيلع قبي مل ذإ

 : تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - لاحب طقسي ال ؛جحلا ناكرأ نم نكر ةضافإلا فاوط نأ ٠

 يم ع هاو زاعا نيسر ارا نيرو مت جلا دال

 ٠ جحلا فاوط فوطتو

 :اهكرتل «ءادف اهيلع سيلو «جرخت اهنأو «ضئاحلا ىلع بجاو ريغ عادولا فاوط نأ - ۳

 ٠ فاوطلا

 س نيتئام ا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدح ا اه

 « تيب مسد رعآ وكي نأ سالا أ لاق لف ساع نب هلل دلع نع 44|
 . [(۱۳۲۸)مقر ملسمو ؛(1766)مقر يراخبلا] . ضئاخلا ةأركا نع < 5 هنأ الإ

 + يلامجإلا ىنعملا #*

 ناكف هيدي نيب عوشخلاو عوضخلاو هللا ةدابعل زمر وهف ؛ميركتو ميظعت فيرشلا تيبلا اذهل

 هييحي نأ هيلع مداقلل عرش اذلو ٠ ةدومو «قلعتو لالجإ بولقلا يفو «ةباهم رودصلا يف هل

 كلتل غرفتيل هب هدهع رخآ نوكي نأ رفسلا ىدلو «هتزيم فاوطلا نأل ؟ةدابع لك لبق هب فاوطلاب

 اوفهت يذلا تيبلا اذه ةقرافم دنع عومدلا اهيف فرذتو «بولقلا اهيف عطقتت يتلا «ةبيهرلا ةعاسلا

 تلزنت ثيح ةمظعملا هرعاشمو «ةسدقملا هباحر ىلإ اًقوش بولقلا هنم برقلل نحتو ةدقفألا هيلإ

 ةفقولا كلتو ءريصخألا فاوطلا اذهو . راونألا تعشو «تامحرلا تطبهو «تاكربلا تّلحو

 الإ ريغ وأب اتباع ناك ةريشا تلا" ماقم نم لحار لك قح يف بابلاو نكرلا نيب ةئيزحلا

 ٠ ءادف الب فاوطلا اهنع طقس اهلوخدب دجسملا ثولت اهنوكلف «ضئاحلا ةأرملا



 : تيدحلا نم دخوب ام +

 لاق . هريغ مأ اچ ناكأ ءاوس «ةكم نم رفاسم لك قح يف عادولا فاوط بوجو - ١

 نم جرخ نم لك نكلو «جحلا مات نم سيل عادولا فاوطو : ةيميت نبا مالسإلا خيش
 رخآ نوكيل هبوجوف « حيحصلا ىلع عدوي ال ةكمب ماقأ نم اذهلو « عدوي نأ هيلع ةكم

 . تيبلاب جراخلا دهع

 . هكرتب مد الو « عادولل فاوط اهيلع سيل ضئاحلا نأ - ۲

 ضعب ءارش لثمو « عادولا ىنعم اذه نآل ؛ رفاسملا نوؤش رخآ نوكي عادولا فاوط نأ - ۳

 الو «ريسيلا رخأتلا نم كلذ وحن وأ «ةقفرلا راظتنا وأ ءهرفسلا ىلإ هقيرط يف ءايشألا

 : ءاملعلا فالتخا د:

 . ضئاحلا نع هطوقسل ؛ دحأ لك ىلع هبوجو نود عادولا فاوط بابحتسا ىلإ كلام بهذ
 . لاحب طقس امل اًيجاو ناك ولو

 رمألا رهاظل ؛ ضئاحلا ريغ ىلع هبوجو ىلإ - ةثالثلا ةمئألا مهنمو - 2١7 روهمجلا بهذو

 . عادو فاوط تضافأ يتلا ضئاحلا ىلع سيل : راصمألا ءاهقف ةماع لاق : رذنملا نبا لاق . هب

B898 

 )١( ةدعلا : رظنا «)” / 0184( .



 سس سس

 تك eo 270 120 e E ه0 250 هت: 1 هت: هنتز ه7 ه0 هنتم هت: 2: 2 ه2 ماجعألا ةدمغ خرق

 )١( ىنمي تیبا بوجو باب - ١

 هم نيتئام ا دعب نوعبرألاو سماخ ا ثيدح ا س

 هللا لوسَر بطلا دبع نب ساّبعلا َنَدَأَمسا :لاق نق َرمع نب هللا دبع نع[ ۲٤٠

 ملسمو )۱۷٤٥(۰ مقر يراخبلا| ٠ هَل َنذأَ هتياقس لجأ نم « یتما لال ةكمب ت ذأ ا

 ٠ شيرق نيب ةمسقم تيبلاو «جاجحلا ةمدخف «جيجحلا ةياقس اهب دارملا : هتياقس

 . 10781 - ۳۸۰ /؟) ةياهنلاإ ٠ ةياقسلا :فانم دبعل ناكف

 يقسي ذخأ «بلطملا دبع اهرفح املف ءاهوحنو برقلاب ءاملاب نوتأي مزمز رفح لبق اوناكف

 . اهيلع يع يبنلا هرقاف ؛سابعلا هنبا ىلإ ةثارولاب تلصوف ءاهنم جاجحلا
 : ىلامجإلا عملا +

 . مي يبنلا اهلعف يتلا جحلا تابجاو دحأ قيرشتلا 2 (ىنم ب تيبملا

 كلت يف «ىلاعت هللا ةعاط ىلع ةطبارملا نم مايألاو يلايللا كلت ؟ىنم ب ةماقإلا نإف

 هوا ag ةمدخ اهنأل ؟ةلضفملا برقا نم جيجحلا ةياقس تناك الو ٠ ةكرابملا جاجفلا

 لد امن «جاجحلا يسب موقيل ' ن د تا و العا ٠“ يالا هحل نفر

 ٠ ةصخرلا هذه هل سيل «هلمع لثم لمعي ال نمت «هريغ نأ ىلع

 : تيدحلا نم ذخأيام +

 ٠ قيرشتلا مايأ يلايل ؟ىنم ب تيبملا بوجو - ١

 ٠ ليللا رثكأ ؟ىنم" ب ةماقإلا «تيبملاب دارملا - ۲

 ٠ ةاعرلا مهب اوقحلأو «جاحلا ةاقسل تيبملا كرت يف ةصخرلا - ۳

 وأ «هعايض فاخي لام هل نمك «ةيرورضلا تاجاحلا باحصأ اًضيأ قحلأ مهضعبو

 ٠ هضرمي نم هدنع سيل ضيرم

 ليهستو مهتمدخب مايقلاو جاجحلا ماركإ نم مهتيلهاج يف ةكم لهأ هيلع ناك ام - ٤

 7 لعجف كسانملا لامعأ الو * ءاهقفلا قيرط ثيداحألا هذه بيترت يف ” ىلاعت هللا همحر - فنصملا عاري مل )١(

 اذه نم ةبسانملا هجو يل يعي ملو ٠ ديسصلا ءازجو ةفلدزم ىف ةالصلا عسمجو ا ب تيبملا عادولا دعب



 ماعلا ريسبت يضر 2 2: 2: هج: 0: ت06 تعج 0552 ١ 5 "51 ههه

 نأ ىسعف «مهماركإ نم دازف مالسإلا ءاجف ةليلجلا رخافملا نم اذه نوربتعيو « مهرومأ

 ةرخآللو اّنسح ركذ ايندلا يف نوكي ام نمحرلا فويضل مدقنو بادآلا هذه يذتحن

 . اًبيط ًارخذ

 ١ ءاملعلا فالتخا د:

 يوا جاو كيما له : ءاملعلا كفلقا

 نأ ههجوو . بوجولا ىلإ - دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةمئألا مهنمو - روهمجلا بهذف

 لمعي ال نمم «هريغل ةصخرلا مدع ىلع ليلد «ةياقسلل تيبملا كرتب سابعلا ميا يبنلا صيصخت
 . هلمع لثم

 . (مككسانم ينع اوذخ» : لاقو اهيف تاب ميم يبنلا نأ : يناثلا ليلدلاو

 وهو هكرت يف مدلا بوجو يف اوفلتخاو . بحتسم هنأ ىلإ : نسحلاو «ةفينح وبأ بهذو

 . هبجوي مل «هبحتسا نمو «هكرتب مدلا بجوأ «هبجوأ نمف . قباسلا فالخلا ىلع ينبم

20 
 ةفلدزم ىف ءاشعلاو برغم ا عمج باب - 8 ١

nس نيتئام ا دعب نوعبرألاو سداسلا ا ثيدحلا  

 ب « ءاّشعلاو برغلا نيب هي يللا مَمَج لاق هي ق رمع نب هللا دبع نع 141

 . ")ّمهنم ةدحأو رثأ ىلع الو e o حبسي ملَو : ةماقإ اًمهنم ةدحاو لکل (عمج (

 . ۱۲۸۷ / ۲۸۷) ملسمو ل ظفللاو )١1070( مقر يراخبلا|

 : بيرغلا *
 ةليل اهيف سانلا عامتجال اعمج تيمس (ةفلدزم) يه . ميملا نوكسو «ميجلا حتفب (عمج

 ' ش . 1037١١ /۲) ةياهنلاإ . رحنلا موي

 ىلإ «ةفرع» نم اهيف نوفلزتي جاجحلا نأل ؛اًضيأ «ةفلدزم» تيمسف «برقتلا «فالدزالا»و

 «لالحلا رعشملاب ةفرع ةيمست لباقتل مرحلا دودح لخاد يف اهنأل ؟«مارحلا رعشملا» ىمستو (ىنم)

 ٠٠٠١١ -٠١556(| ص) سوماقلاإ . مرحلا جراخ اهنأل

 ثيداحألا ضعب يف ءاج امك «ةلفانلا ةالص - انه - حيبستلاب داري : امهنيب حبسي مل

 هلوق نم ماللا وهف « طاقسإلا امأو «رثأ» هلوق دعب «لك» ظفل يهف ةدايزلا امأف « طاقسإو ةدايزب يراخبلا ظفل اذه )١(

 . ظافلأب هركذ ملسمو - اهنم ةدحاو «لكل»



 مساب لكلا ةيمست نم حيبستلا ىلع ةالصلا لامتشال ؟ىحضألا ةحبس» ب ىحضلا ةالص ةيمست
 لا

 :يبلامجالا سعملا

 ىلإ اهنم فرصنا اهيف دهاشي فقاو ميثم يبنلاو «ةفرع موي نم سمشلا تبرغ ال
 اهب ىَّلصف «لخد دق ءاشعلا تقوب اذإ «ةفلدزم ١ ىلإ لصو املف . برغملا لصِي ملو «ةفلدزم )

 الو عمجلا ىنعمل اًقيقحت ءامهنيب ةلفان لص ملو الص لكل ةماقإب «ريخأت عمج ءاشعلاو برغملا

 دنع فوقولا نم هدغ كسانمو «ةليللا كلت راكذأل ادادعتسا «ةحارلا نم هظح ذخأيل ؛امهدعب

 لضفأ ءاهتقو يف كسانملا كلت ءادأ نإف . مويلا كلذ لامعأو «ىنم» ىلإ عفدلاو «مارحلا رعشملا

 . تقولا اذه ريغ يف كردتس يتلا تادابعلا لفاون نم

 : ثيدحلا نم ذخوي ام
 ١ - اهتليل يف «ةفلدزم١ يف ءاشعلاو برغملا نيب ريخأتلا عمج ةيعورشم .

 نم ةقشم يف مهف «جاجحلا ىلع ريسيتلاو فيفختلا - ملعأ هللاو - اذه يف ةمكحلا - ۲

 . مهكسانمب مايقلاو «لقنتلا

 مهتقاطو سانلا ةردق ملع يذلا «عراشلا نم ةمحر ءاهتلوهسو ةعيرشلا رسي هنم دخؤيف - ٣

 1 . اهمئالي امو
 ٤ - ةدحاو ةماقإ ءاشعلاو برغملا نم ةالص لكل ماقي نأ .

 ميم هنأ هغ رباج ثيدح نم حص دقو ءامهل ناذألا ,ثيدحلا اذه يف ركذي مل - ه

 . ظفحي مل نم ىلع ةجح ظفح نمو «نيتماقإو ناذأب امهنيب عمج»

 «فيفختلاو ريسيتلا باب نم وهو ءامهدعب الو نيتعومجملا نيب لفنتلا عرشي ال هنأ - 5
 ءاذه الإ هيف عرشت تقو اهل سيل كسانملا هذه نأل ؛طاشنب كسانملل دادعتسالاو

 . اهتاوف لبق اهب ءانتعالاو ءاهل غرفتلا يغبنيف

 رجفلا اهب يلصيف رجفلا علطي نأ ىلإ ةفلدزمب تيبي نأ ةنسلاو : “ مالسإلا خيش لاق - ۷

 ناك ناف ءنسمشلا عولط لبق دج رفسي نأ ىلإ مارحلا رعشملاب فقي مث تقولا لوأ يف

 الو «رمقلا باغ اذإ ىنم ىلإ ةفلدزم نم لجعتي هنإف نايبصلاو ءاسنلاك ةفعضلا يف

 ش . رجفلا علطي ىتح ةفلدزم نم اوجرخي نأ ةوقلا لهأل يغبني

 . ٠١( / ؟5) («ىرواتفلا عومجم)» يف )1(
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 رذعل هنأ ىري مهضعبف . (ةفلدزم» يف ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا ببس ىف ءاملعلا فلتخا

 . ةكم لهأك «عمجلا هل حابي ال نمل حابي الف ءاذه ىلعو . ةلبانحلاو ةيعفاشلا مهو «رفسلا

 هكسنل ارفاسم ناكأ ءاوس دحأ لكل هنوبحتسي ءالؤهو « كسنلا رذعل هنأ نوري «ةيكلاملاو ةيفنحلاو

 انل 0 هنأ ىلع . 57 اذهل ناكأ ءاوس ءجاح لكل عمجلا وهو «ةنسلا عابتا ىلوألاو . ال مأ

 رفس رهف دازملاو دازلا هل لمح رفس لك وه امنإو ءةفاسم الو ةدمب ردقي ال رفسلا نأ حيحصلا نأ

 sS اًيكم مأ ءاّيقافآ ناكأ ءاوس - جاحلا نأ كش الو

 ش . قاشملاو بغاتملا

 . نيتالصلا نيتاهل ةماقإلاو ناذألا يف اوفلتخاو

 . ةدحاو ةماقإب ءاعيمج نايلصت امهنأ ىلإ - نايفس مهنمو - مهضعب بهذف

 . نيتماقإو نيناذأب نايلصت امهنأ ىلإ - كلام مهنمو - مهضعب بهذو

 . طقف نيتماقإب نايلصت امهنأ ىلإ - قاحسإ مهنمو - مهضعب بهذو

 دحاو ناذأب .نايلصت امهنأ نم ءامهريغو دمحأو يعفاشلا نامامإلا هيلإ بهذ ام حيحصلاو

 هب فصو يذلا «ليوطلا هثيدح يف قب هللا دبع نب رباج هركذ ام كلذ يف مهتجحو . نيتماقإو

 «هلاعفأو هلاوقأ عبتتو «هلاوحأ ةفرعم ىلع صرح هنأل ؛اهرخآ ىلإ اهلوأ نم مسي يبنلا ةجح

 . هريغ ظفحي مل ام ةجحلا هذه نم ظفحف

 . تاياورلا ددعت وهف «ةماقإلاو ناذألا ىف ءاملعلا فالتخا ببس امأ

 .(ةدحاو ةماقإب ةفلدزملاب نيتالص ىلص ي يبنلا 0 سابع نبا نع حص دقف

 بابلا ثيدح يهو .طقف امهنيب عمج هنأ : نهادحإ «تاياور ثالث رمع نبا نع يورو

 . انعم يذلا

 . امهل ةدحاو ةماقإب امهنيب عمج هنأ - : ةيناثلاو

 . ةماقإ الو ناذأ الب امهالص هنأ - : ةئلاثلاو

 . ناسلا يف اهضعبو «نيحيحصلا يف اهضعبو «دانسإلا ةحيحص تاياور اهلكو

 نيب عمجلا الو خسنلا نكمي الو ءلاح ىلع ةياور لك لمح نكمي الف ةدحاو ةيضقلا نأ ام

 . بارطضا الب مدي. هتجح لقن يذلا رباج ةياور نم مدقت اب ذخألا نسحألاف . تاياورلا

 .ىلاعت هللا همحر «ميقلا نبا” يأر اذهو .حرطتف «نوتملا ةبرطضم تاياورلا يقاب دَعُتَو



 لالخ ا ديص نم لكأي مرح ا باب - ٠
 م نيتئالا دعب نوعبرألاو عباسلا ثيدح ا اه

 اوِجَرَحَف اجاح چرخ وب هللا لوسر نأ : تلف يراصنألا َةداَنَق يبأ نع ۷١
 e ہک لاقو - داق وبأ مهيف - مهنم ةفثاط فرصف ٠ هعم
 . مرحي مل داق ابآ الإ « مهلك اومّرحأ اوُقَرصنا امل« ٍرحّبْلا لحاس اوذخاق ؛يقتلن

 ے 9ےس

 هم موو

 0 نأ اهنم َرَقَعَف رمحلا ىلع هداف وبأ لَمَحَف شحو رمح اوأر ذإ نوری مه

 !؟نومرحم نحتو ديص محل نم لکأنآ : انف من اهمحَل نم املك
 .؟كلذ نع هاتلاسف ماع هلا لوسر اَنُكردأَف « اهمحل نم يقب ام اتلمحف
 نبأ لوسر لاف اولا «؟اهْلإ َراَشأ وأ هيلع لمحي نأ هرم دَحأ مکنم» 0

 . 05 و ) مقر ملسو ؛(1855) مقر يراخبلا . اًهمْحَل نم يقب ام اوُلكف١ :

 وأ ءاهنم َلَكأَف دضَعْلا هتلواف مع توو (؟ءيش لم ْمُكَعَم لها : ةياور يفو
 . 501070(1) مقر يراخبلا] . ( اهَلكأف»

 وهو «جحلا ةرمعلا ىلع قلطأف ا ةرمعا يف كلذ نأ دمتعملا نع اجا جرخ

 ةفص ىلع ديصلا نم عون : شحو رمح . تيبلا دصاق رمتعملاو «دصقلا : ةغل جحلا نإف . زئاج

 . اهسانكتسا مدعو ءاهشحوتل « شحولا ىلإ تبسنو . رامح اهدرفمو « يلهألا رامحلا

 . !081/9) ةياهنلا] . رمحلا نم ىثنألا يه : اًناتأ

 : ىلامجإلا ىنعملا #
 . ةرمعلا ديري «ةيبيدحلا ماع متيم يبنلا جرخ

 نم ىتأ ودع نأ هغلب «ةفيلحلا وذا وهو ءاهنم بيرقلا «ةنيدملا مرحم ىلإ لصي نأ لبقو
 «نيميلا تاذ اوذخأي نأ - ةداتق وبأ مهيف - هباحصأ نم ةفئاط رمأف «هديري رحبلا لحاس لبق

 a ا

 00 مرحب ملف ةداتق بأ الإ اومرحأ هدام يف اكا يبنلا ةلباقمل اوفرصنا املف

 نوكيل ؛ هثعب ال مب يبنلا نأ رهظي يذلاو . هباح.دأ لثم «ةداتق وبأ مرحي مل هلجأ نم يذلا ببسلا يف فلتخا )١(
 , مرحي ملف« ةكم لوخد نم نكمتي د هنأ نظي ناك « ءادعألا رابخأ هل علطتسي اًنيعو « هودع نود هل اًءدر

 . حراش ٠ فا هراحصأ مرحأ ودعلا رابخأ علطتسي هدحو هلاوجت ءانثأ يفو <
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 . لالح هنأل ؛ةداتق وبأ اهرصبأ ول مهسفنأب اونتو: ءشحو رمح اورصبأ «مهريس ءانثأ يفو

 مهلكأ زاوج يف كش مهدنع عقو مث . اهمحل نم اولكأف هّناتأ اهنم رقعف اهيلع لمح اهآر املف

 كلذ نع هولأسف . متيم يبنلاب اوقحل ىتح اهمحل نم يقب ام اولمحف «نومرحم مهو اهنم

 نم ءيش لصحي مل : اولاق «ةراشإ وأ «ةلالدب هناعأ وأ «مهنم دحأ هرمأ له : مهنم رسفتساف

 . اهنم كدي وه لكأو ءاهنم يقب ام لكأب مهرمأ ذإ «لالح اهنأب مهبولق نَمَطَق . كلذ

 ١ تيدحلا نم دخوب ام د:

 نم مرحبو «ءاش نيقيرطلا يأ كولسب رّيخم وهف ديعبو بيرق «ناتاقيم هل ناك نم نأ - ١

 . هكلس يذلا قيرطلا كلذ تاقيم

 ٠ سجر هنإف «يلهألا رامحلا فالخب «ديصلا نم هنأو «يشحولا رامحلا لكأ زاوج - ؟

 يتأي ةيفالخ ةلأسم يهو «هلجأل هدصي مل اذإ «لالحلا هداص ام مرحملا لكأ زاوج - ۳

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءاذه دعب يذلا ثيدحلا يف اهثحب

 :حالس ةلوانم وأ «ةراشإ وأ «ةلالدب «هيلع ةناعإلا الو «دايطصالا مرحملل زوجي ال هنأ - ٤

 . هليص وأ هلتق ىلع نيعي امم كلذ ريغ وأ

 ام ىلع مدقم صنلا نكلو « مي ا يبنلا نمز يف ذ ىتح ةيملعلا لئاسملا يف داهتجالا زاوج - ه

 ؛نيدهتجم يشحولا رامحلا نم اولكأ - امدعب - ةباحصلا نإف اذلو . داهتجالا قيرطب مهف

 . يع يبنلا ىلإ كلذ قيقحت يف اوعجر ؛ مهلكأ زاوج يف كش مهل لصحو

 كشلل دعبأو «هميلعت يف غلبأ هنأل ؟كلذ نكمأ اذإ «لعفلاو لوقلاب يتفتسملا نيمطت - <

 . هلع

 مكحلا فلتخي امو «ىوتفلا تاسبالم نع لئاسلا لصفتسي نأ هنمو «يتفملا بدأ هيف -

 . هلجأل
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 س نيتئام لا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدح ا س
  1۲٤۸ارامح هك يتلا ىلإ ید هلآ كن قاف يثيللا ةماثج نب بعصلا نع 00

 وکر ے
 - 90 ور

 كيلع هدرن مل انإلا : :لاَق ههجو يف ام یر امل . هيلع هدرف - «نادو» ب وأ - ءاوبألاب وهو

 وو 0

 ٠ [(۱۱۹۳) مقر ملسمو (1595) « (۲۵۷۳) « )۱۸۲٥( مقر يراخبلا| (مرح انآ ال



 مقرإ ملسمل ظفل يفو رام > لجر١ : 11١9(! / 055) مقرأ مايا ىلا طبل فو

 : اراّمح رجع )٠٤ / HON مقر ملسلاإ ظفل يفوا ارامح قش » 014۳/04(

 ديبع اذه لكأي ال مرحملاو «هلجأل ديص هنأ نظ هنأ :ثيدحلا اذه هجو :فنصملا لاق

 ٠ . هلجألا

 . ةلمهملا نيعلا نوكسو «ةلمهملا داصلا حتفب : بعصلا

 . ةثلثملا ءاثلا ديدشتو «ميملاو ميحلا حتفب : ةماثج

 «نادو» امأو .  «ةروتسم» ب فورعملا ناكملا هنأو «ءاوبألا طبض مدقت : نادو «ءاوبألا

 . نونو فلآ اهدعب «ةلمهملا لادلا ليقثتو «واولا حتفب وهو «هنم بيرق عضومف

 . اهمض زوجيو «لادلا حتفب لمعتسا : هدرن مل

 .حتفلاو . مالكلا فانئتسال ةيئادتبا اهنأ ىلع ءرسكلاف . اهحتفو ةزمهلا رسكب : مرح انإ

 . (مرح اننأل الإ كيلع هدرن مل انإ) : لصألاو . ليلعتلا مال فذح ىلع

 . نومرحم يأ «نيتلمهملا ءارلاو «ءاحلا مضب («مرحولا

 نم بيرق امهدحأو «نادو وأ ءاوبألا امإ غلبو «عادولا ةجح يف ا يبنلا جرخ امل
5 
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 . ايشحو ارامح («ةماثج نب ر بعصلا» هيلإ ىدهأ « يناثلا

 . دحأ يأ ع نمو « تلق امهم «ةيدهلا لوبق «فورغملا ةعضاوتو ؛ةميركلا ةتداغ نم ناكو

 لالحلا هداص امو هالا نع عروق نم ىلوأ وهو «هلجأل هداص هنأ نظ هنأل هيلع هدر دقو

 امم نولكأي ال نومرحملاو «نومرحم مهنأ وهو «هيلع هدر ببسب هربخأو . هل لحي ال هنإف «مرحملل
 . هتيده در نم ءيش هسفن يف عقي الثل ؛مهل ديص

 : ثيدحلا نم ذخأي ام د:

 ١ - اهباحصأ بولقل ربج «ةيدهلا مساع هلوبق .
 لوزتو «هسفن نئمطتل ؛درلا ببسب يدهملا رابخإو ءاهلوبق نم عنام دجو اذإ ةيدهلا در - ۲

 ةو اف

 . هلجأ نم ديص دق ناك اذإ «مرحملا ىلع لالحلا ديص ميرحت - ۳

 )١( حراشلا . ها . وليك ةثالث وحنب اًقرش ةروتسم نع عقت ءاوبألا نأ ةهجلا كلت لهأ نع قيقحتلا مدقت .



١ k=مالعلا ريسيت 2 2 2: 2 22: 2 2: 2: 2: 22ج 2: 12: 5 222 ££  
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 دهاجمو «ءاطعو «ةفينح يبأ بهذمف . مرحملل ديصملا ديصلا لكأ ىف ءاملعلا فلتخا

 EE ال مأ هلجأل هداصأ ءاوس «ديصلا نم لالحلا هداص امل مرحملا لكأ زاوج «ريبج نب ديعسو

 ءال وه ةجحو . ةريره وبأو نيبزلاو «باطخلا نب رمع مهنم ,ةباحصلا نم ةلمج نع يورم

 ىلع ةداتق ا ةقفر رقأو هنم لكأ مک ا يبنلا نإف . بابلا اذه يف روكذملا ةداتق يبأ ثيدح

 . اضيأ هنم لكألاب مهرمأو هيلإ اوتأي نأ لبق مهلكأ

E asمولا ىلع ددصلا م ميرع اىلإ  a Eهضي مل ما لجأ هيصا  E 

 . يروثلا نايفسو «سوواط نع يِوَرَمو «رمع نباو «سابع نباو بلاط يبا نب يلع عالؤه نمو

 .145 :ةدئام إ «امرح متمد ام ربا ديص مكيلع مرحو ل :ىلاعت هلوق مومع ءالؤه ةجحو

 درجكمي درلا لّلعو مد ا ويلا نإف انعم يذلا «(ةماثج نب بعصلا) ثيدحو

 روث وبأو قاحسإو كمحأو ءىعفاشلاو كلام :ةمئألا مهنمو - ءاملعلا روهمج بهذو .مارحإلا

 هدصي مل امو «مرحملا ىلع مرح «مرحملا لجأل لالحلا هداص امف . نيلوقلا نيب طسوتلا ىلإ 5

 نيب عمجلا «ليصفتلا اذهب دارأو . نافع نب نامثع نع ليصفتلا اذه حص دقو .هل لح «هلجأل

 .هدر نكمي ال «حيحص امهيلك نأل تةماثج نب بعصلا ثيدحو قداتق ىبأ ثيدح

 7 يئاسنلاو 2 يذمرتلاو ۳ دواد وبأو ۳ دمحأ مامإلا یور ام يأرلا اذه ديؤي اممو

 :مرح متنأو ؛لالح مكل ربلا ديص) : و هللا لوسر لاق : لاق هیت هللا دبع نب رباج نع
 م و 03

 «مکل دصي وأ هوديصت ملام

 ا ت ع e اهلامعإو ةلدألا عمتجت اذهبو

 ميسو هنالك نونا تفس يعمر

 . )۱۸١١( مقر ننسلا يف ف (۲) . ۳١۲( / 59 دنسملا يف )١(

 . AY EMO) .(855) مقر ننسلا يف (۳)

 يف مكاحلاو (۳۹۷۱) مقر هحيحص يف نابح نباو (1141 مقر ٠ / © هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأو : تلق

 يف يواحطلاو (EY) مقر دوراحلا نباو « يبهذلا هرقأو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو (ftoY / 1١) كزدتسملا

 نبا ورمع نع قرط نم (۱۹۰ / ۵) يقهيبلاو ۲٤۳( مقر ۲۹۰ / ۲) ينطقرادلاو ۱۷١( / ۲) اراثآلا يناعم حرش »

 . رباج نع بلطملا ىلوم ورمع يبأ
 . لاسرإلاو سيلدتلا ريثك قودص وهو « يموزخملا بطنح نب بلطملا نب هللا دبع نب بلطملا هدانسإ يفو :تلق

 . رباج نم اًعامس هل فرعن ال بلطملاو ,رسفم ثيدح رباج ثيدح :يذمرتلا لاقو

 يف ينيدراملا هلعأو . «كلام ١ هنع ىور دق ناك نإو هثيدحلا ىف يوقلاب سيل ورمع ىبأ نب ورمع :ىئاسنلا لاقو

 . ملعأ هللاو فيعض ثيدحلا نأ ةصالخلاو . للع عبرأب ١9١( / 0) «يقنلا رهوجلا»



 ae (4r) ةفصتكمس هممع همدحمممم راقمألا ةدمغ جرت
 يف لاكشإ وهو «هتقفر نود «هدحو هلجأل يشحولا رامحلا ةداتق وبأ ديصي نأ دعبتسي دق

 «مهيدل ةببحم ةياوه برعلا دنع ديصلا نأ مهفن نأ وه لاكشإلا اذه ليزي يذلاو .هعضوم

 لبق اهدارط هقاش «شحولا رمح ىأر امل «ةداتق ابأ نأ دعبي الف .مهرابكو مهكولم هقشعتي فرظو

 1 .هباحصأو وه اهمحل لكأيل ؛اهديصيس هنأ يف ركفي نأ

 س ةرايزلا بدأ س
 يوبنلا دجسملا ةرايز اهيلإ هرفسب دصقي نأ هل عرشي ةدابعلا دصقل ةرونملا ةنيدملا ىلإ رفاسملا

 ىلع ليلدلاو «ةدابعلا ةفعاضمو لضفلا ىف ىناثلا دجسملا هنأل ؛هيف ىلاعت هللا ةدابعو «فيرشلا

 يف ةالص)ا : مو هللا لوسر لاق“ لاق ذإ هل ريبزلا نب هللا دبع ثيدح ىف ءاج ام كلذ

 © دمحأ مامإلا هاور ؟مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اه ید
E ES 

 هاور يذلا ثيدحلا ىف صن هنأل «فيرشلا هربق ةرايز سيلو ءاعرش نونسملا دصقلا وه اذه

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال : لوقا نك كلو هج وا ا نأ قلع ١ يراهسللا
 ثيدحلا اذه © ملسم ىور دقو «ىصقألا دجسمو ؛مارح لا دجسمو ءاذه يدجسم :دجاسم
 ةمدقم هتبحم نإف « أم هقحب اًئافختسا فيرشلا هربق ىلإ لحرلا دش نع يهنلا سيلو . اًنضي ضي
 ہکاتآ امو :هقح يف ىلاعت هللا لاق دقو «هرمأل لاثتما هنكلو . هللا دعب ءيش لك ةبحم ىلع
 إ۷: رشح |«اوُهتناَف هنع مكاهت امو هوذخف لوسرلا

 SS ا ا
 يف انوکي نأ لضفألاو «نيتعكر يلصي مث «هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسبلا :لوقيو

 ةالصلا دعب روزيو (ةنحلا ضاير نم ةضور يربنمو يتيب نيب ام» : يع هلوقل ةفيرشلا ةضورلا
 ميركلا ههجو يلي ام ربقلا هاجت فقيف شيت رمعو ركب يبأ هيبحاص يربقو يي لوسرلا ربق

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : لوقيف ميم يبنلا ىلع ملسي مث توص ضفخو بدأب
 ام» : مو هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع  دواد يبأ ننس يف ءاج امل كلذو  هتاكربو

 كالا ۷۲٠۲ مقر / ١؟)«دنسملا يف )١(

 يبأو ٠ غش ةنوميمو رمع نبا ثيدح نم مهلك () مقر يراخبلا هجرخأو : تلق . )40 مقر هحيحص يف (۲)

 ٠ مهريغو ديعس

 . هلل يردخلا ديعس يبآ ثيدح نم اهلك (۸۲۷) مقر هحيحص يف )٤( . (۱۱۹۷) هحيحص يف ()

 )٥( مقر ننسلا يف ) )۲۰٤۱نسح ثيدح وهو .



 مالعلا ريسيت ١ DBD 023: 02: 23: 2: 23: 2: 023: 25: 2:12: 2: 2: <5 22 5 £ £ أ 2ك عك

 هلوقب مالسلا يف ديزي نأ ساب الو «مالسلا هيلع در ىتح يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ

 نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا هللا قلخ ريخ اي كيلع مالسلا ؛هللا يبن اي كيلع مالسلا» :

 هللا يف تدهاجو .ةمألا تحصنو «ةنامألا تيدأو ءةلاسرلا تغلب كنأ دهشأ «نيقنملا مامإو

 مهلا : لوقيف لا يبنلا ىلع يلصي مث «ءازجلا ريخ > كنتمأ نع هللا كازجف .هداهج قح

 ديصح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص

 كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو «ديجم

 . (دیجم ديمح

 . هذي قيدصلا ركب يبأ ىلع ملسيف ًاليلق هنيمب ىلإ رئازلا يضمي مث

 اج هللا وعديو ةلبقلا ىلإ هجوتي مث هو باطخلا نب رمع ىلع ملسيف ءاضيأ هنيمي ىلإ مث

 نيد رصن هيف ام ءاعدلا نم مدقي نأو «ةروثأملا ةيعرشلا ةيعدألاب وعدي نأ لضفألا نكلو «بحأ

 عفشي نأ هللا وعديو . ةماع نيملسملاو هبراقأو هخياشملو هيدلاولو هسفنل وعديو «هتملك ءالعإو هللا

 . نيملسملا نم هيلع قح هل نمو هبراقأو هتيرذو هيدلاو يف مدي ادمحم هيف

 هيف ءاعدلاو عيقبلا ةرايز بحتستو « مدقت املثم لاقو لعف ةرونملا ةنيدملا نم ةدوعلا دارأ اذإو

 يبنلا ناك دقف «ءابق دجسم ةرايز بحتست كلذكو « لاجرلاب صاخ وهو «روثأملا ءاعدلاب ىتوملل
 5 يضرتلاو ءادهشلل ءاعدلاو ةكرعملا ناكم ةدهاشمل دحأ ىلإ باهذلا نسحيو «هروزي ياب

 . تب بلطملا دبع نب ةزمح مهنمو

20 

 ه اهبانتجا رئازلا ىلع بجي ءايشأ هه
 ام عابتاب مزتلي نأ هيلعف - ةدابعلا يهو - ةينيد ةياغل ةرونملا ةنيدملا ىلإ ءاج دق رئازلا نأ ا

 : كلذ نمو . هنع ايهن ام بانتجاب كلذو «هلوسرو هللا هعرش

 ءاهيلعع رداقلا وه هدحو هللاو كيم لوسرلا ىلإ هجوت بلاطمب هوفتلا نع داعتبالا - ١
 ءاعدب نوكتف ةعافشلا امأ . كلذ ريغو قزرلا ةدايزو ىضرملا ءاربإو بوركلا جيرفتك

 هريغ نم هللا الإ هيلع ردقي ال ام بلط نإف . مكي ىفطصملا هيبن هيف عفشي نأ هللا

 . لالضو كرشل

 .ةباجإلل برقأ كلذ نإف «فيرشلا ربقلا ىلإ ال ةلبقلا ىلإ ءاعدلا تقو هاجتالا -



 نأ ىلع ةمألا فلسو ةمئألا ءاملعلا عمجأ دقف «فيرشلا ربقلاب حسمتلاو فاوطلا مدع - "

 دوسألا رجحلاو يناميلا نكرلا الإ حّسمي ال هنأو « لاحب زوجي ال ةبعكلا ريغب فاوطلا
 . ةفرشملا ةبعكلا نم

 ؛عورشم ريغ راثكإلا نإف «ةرايزلاو مالسلل فيرشلا ربقلا ىلع ددرتلا نم راثكإلا مدع - <

 ملسملا يفكيو « حلاصلا فلسلا بهذم نم الو بث ةباحصلا ةداع نم نكي مل هنأل

 ناك ولو هناغلبي مالسلاو ةالصلا نأل ؛ناك ناكم يأ يف لوسرلا ىلع ملسيو يلصي نأ

 . ةرومعملا ىصقأ يف كلذ لعاف

 هيدي ًالعاج ةالصلا يف فوقولا ةئيه ذختا دقو هنع اديعب وأ ربقلا دنع رئازلا فقي الأ - 4

 لهأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاو «هيبجاح اًيخرمو «هينيع ًالبسم «هردص ىلع
 ل يدي نيب فوقولا صئاصخ نم يه يتلا ةفقولا هذه ريغب نكلو ؛مارتحالل

 نيا اهيا 59 ىلاعت هللا لاق دقف ءاعدلاو محرتلاو مالسلاب توصلا عفر هدنع هركي - ١

 مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجت الو يبنلا توص قوف مكتاوصأ اوعقرت ال اونمآ
 . 17 :تارجحلا| | «نورعشت ال متنأو مكلامعأ طبحت نأ ضعبل

 . هتامم دعب ام ىلع بحسنيو «هتايح يف عيرشتلا اذهو

 ءيش لوصحب كيأر امف «ثبعلاو كحضلاك ناك دجسم يأ يف بدألا ءوس زوجي ال - ۷

 . نيرئازلا ضعب نم ی هدجسم ىف كلذ نم
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 س تالماعلا س

 (ةلودو نيد» مالسإلا : ميدقت

 نم «تافرصتلا عاونأ نيب .هعم هبادآو «هب هلاصتاو .هبرب دبعلا ةقالع مالسإلا نّيب امكف

 . ايادهلاو اياصولاو فاقوألا نم ةيريخلا دوقعلاو ,تاكراشملاو ريجأتلاو ,عيبلا

 (ةيجوتلا ةقرفلاو تاقشلاو رشعلاو طورشلا نم «ةيجوزلا تاقالعلاو «حاكنلا ماكحأ نيب امك

 تايدلاو صاصقلاك تايانجلا ةبوقع نم سفنلا هب ظفحت ام مث . اهتاقلعتمو ددعلاو اهماكحأو اهبادآو

 . هماكحأو ءاضقلا باوبأ نم اهذيفنتو ماكحألا هذه قيبطت مث « دودحلاو

 .مهعراوشو .مهتويبو ,مهرافسأو «مهعرازمو نييك يفو «سانلا نيب تاقالعلا مظن دقف

 جاتحي سانلاف .بيترت نسحأو ما لدعأب هنيبو الإ مهنوؤش ؤش يف هيلإ نوجاتحي اًئيش عدي ملف

 نأ امك «هبحاص ىلإ جاتحي «هعبطب 2 ناسنإلا» نأل ؛ايندلا ةايحلا هذه يف «ضعب ىلإ مهضعب

 . هيلإ جاتحم هبحاص

 ءرشلا مقافتو «ىضوفلا تلح ًالإو ,تالماعملا قرط مهل نسي «لداع نوناق نم دب الو

 . رامدلاو كالهلل لئاسو ءةايحلا لئاسو تحبصأو

 ةبحمو لمعلا يف ةبغر نم مالسإلا يف ا ميلعلا ميكحلا نم نيناوقلا هذه نسبو

 . نوكلل اًرامعإو ,سفنلل اًظفح ,ةحابملا تافرصتلا عاونأب بسكلل

 هللا ليبس يف داهجلا نم اعون هلعجيو «هب رمأيو هيلع ثحي .لمعلاو طاشنلاو ةكرحلا نيد وهف

 4 ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نآوإ# ريغلا ىلع لاكتالاو واو لكلا هك كاذاسلا ن او

 لاقو . 1٠١ :ةعمجلاإ هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تّيضُق اإ | ١۹ :مجنلا]

 اذه يف صوصنلاو الا نيقيدصلا عم ةمايقلا 2055 را رجاتلا» : مد

 طسقلاب «هقح قح يذ لك ىطعأ ءاهبادآو تالماعملا اهب نس يتلا ماكحألا هذهب مالسإلاو

 ةايحلا قرط ىتشب مايقلاب نوكلا رمعيل ؛لامعألا نم همئالي ام ىلإ عبط يذ لك هجوو «لدعلاو
 . ةحابملا

 هيمريو .مالسإلا ىلع ىعنيف «عمسي ال امب قعنيو ,فرعي ال اب فرهي نم يتأي ءاذه دعب مث

 اهميعطت وأ ءاهلادبتسا نم دب الف ,يراضحلا مدقتلاو «ةيندملا ةايحلل ةيفاك ريغ همظن نأب .ًالهج

 . ةيعضولا ةيرشبلا نيناوقلا نم ءيشب



 تم senan (N) راثقألا ةدمغ جرت
 نيذلا ةيرشبلا ءادعأ نم ةيراضلا شوحولا هب تفّلخت يذلا ةيلهاجلا مكح كلذب نوديري

 ءرقفلا لاومأ اولكأو «ءافعضلا اوذآو راغصلا اومتيأو ءاسنلا اوميأو ءايربألا اولتقو ءامدلا اوكفس

 . باغلا ةعيرشو توغاطلا مكحب

 تقولل مهدنع ةمئالملا مظنلا يه ملاظلا ةعطاقلا ماكحألا كلتو ةرئاجلا مظنلا هذهو 1
 روتسدلاو «ةيوامسلا ةعيرشلا امأ « ةددجتملا عاضوألاو ةثيدحلا ةايحلا تايضتقلل 00 رضاحلا .

 نوكيا و ترصاخ وت شبلا لاوحأب ملاع «ريبخ ميكح لبق نم نس يذلا ؛يهلإلا
 هللا نم نسحأ نموإ ةيلهاجلا مكح نوغبي نيذلا ءالؤه دنع 0 ريغ وهف ,«لضفألا ماظنلا

 . 16١ دالا © نونقوي موف امكح
 هنإ « مهب هزعأو هب مهزعأو ؛مهنيد ةريظح ىلإ مهداعأو ؛مهعفني ام نيملسملا هللا 0

 . بيرق عيمس «ليجم دیمح
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 فالتخا ةظحالل عمج نكلو . عمجت ال رداصملاو ءردصم عيبلاو . عيبلل عمج : عويبلا

 . هعاونأ

 دصقل امإ دمي يذلا عابلا نم هوذخأ دقف بى الإ ةا ا رو

 ءارشلا ىلع قلطي «عيبلا » ظفلو . نمخلاو نمثلا نم اهيلع دوقعملا ىلع ضباقتلل وأ «ةقفصلا

 . دادضألا نم وهف (ءارشلا) كلذكو « دادضألا نم وهف ءاضيأ

 . ةعلسلا لذاب هنأ نهذلا ىلإ ردابتملاف «عئابلا قلطأ اذإ نكل

 لوقلا غيص نم هيلع لدي اب ؛كلمتلا دصقل «لامب لام ةلدابم وهف : اعرش هفيرعت امأ

 : ةعبرألا ةلدألا لوصأب تباث هزاوجو . لعفلاو

 ١ - :ةرقبلا] «عيبلا هللا لحأو # باتكلا 1506 .

 . ةريثك هيف ةنسلاو باتكلا صوصنو (اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا» ةنسلاو - ؟

 . هزاوج ىلع نوملسملا عمجأو - ۳

 ناك اذإ هجاتحي ام ىلع ناسنإلا لصحتي الف «هيلإ ةيعاد ةجاحلا نأل ؛سايقلا هيضتقيو - ٤

 . هقيرطب الإ «هریغ ديب

 هنأ نم ا مالسإلا خيش هلاق ام كلذ يف باوصلاف اهب دقعني يتلا ةغيصلا امأ

 نأ دري مل ىلاعت هللا نال ؛اّيخارتم مأ اًبقاعتم ناكأ ءاوس ءاعيب سانلا هدع «لعف وأ لوق لكب دقعني

 . دوصقملا لصح «هيلع لد ظفل يأبو «هانعم ىلع ةلالدلا دصقلا امنإو «ةنيعم ظافلأب اندبعتي

 . ناكملاو نامزلا فالتخال اًعبت ؛مهتاحالطصاو مهتبطاخم يف نوفلتخي سانلاو

 . ىنعملا كلذ نم دارملاو «هتاحالطصاو هتغل هل «ناكمو نامز لكف

 «ةحابملا تالماعملا انل دحت «ةليلج ةدعاق مهفن نأ (تالماعملا نم باوبألا) هذه ىف انعفنيو

 ةدعاقلا هذهو ءاهتايئزج عيمج اهيلإ درتو ؛ةمرحملا تالباتلا يخي طبع طار اننا ا

 )١( «یواتفلا عومجم» )۲۹ / ۷( .



 an )4( ةمدصعم هم ممم دصدص pl ةدذمغ جرت
 ام الإ اهنم عنمي الف ةحابإلاو لحلا «بساكملاو تاراجتلا عاونأو «تالماعملا يف لصألا نأ : يه

 . تاداعلاو تالماعملا يف هيلإ دنتسي «ميظع لصأ اذهف . هلوسرو هللا همرح

 . لصألا فالخ ىلع هنأل ؛ليلدلاب بلاطم وهف «كلذ نم اًئيش مرح نمف

 بسح اهروطتو «ناكمو نامز لكل اهتيحالصو ءاهتعسو ةعيرشلا ةحامس ملعي اذهبو

 حلاصم ةاعارمو «طسقلاو لدعلا اهانبم «ةدرطم ةدعاق يهو . سانلا حلاصمو «رشبلا تايضتقم

 اهب نرتقي امل الإ «ميرحتلا ىلإ ةحابإلا نم «ميظعلا لصألا اذه نع ةلماعملا جرخت الو . نيفرطلا

 . ريرغتلاو «عادخلاو «ةلاهجلاو «ررغلاو ءابرلاك «نيفرطلا دحأ ملظ ىلإ عجري «روذحم نم

 . نيدقاعلا دحأ ملظ ىلإ دوعت اهدجن - اهلمأت دنع - تالماعم هذهف

 . اهملظو اهدسافمل الإ تمرح امو طباوضلا هذه ىلإ عجرت ةمرحملا تالماعملاو

 .داسف هيف ام لك نع رذحو «حالص هيف ام لكب ءاج «ميحرلا ميكحلا عراشلا نإف

 : ةيتآلا ةثالثلا اهمظعأ «طباوض ىلإ عجرت ةمرحملا تالماعملا نأ : لصاحلاو

 . ضرقلا ابرو «ةئيسنلا ابرو «لضفلا ابر «ةثالثلا هعاونأب ابرلا : لوألا

 . ةددعتم هروصو «ةريثك تايئزج اهيف لخديو «ررغلاو ةلاهجلا : يناثلا

 . ةدلعتم اعاونأ لمشيو «ريرغتلاو عادخلا : ثلاثلا

 . ةيتآلا ثيداحألا يف اهليصفت - ىلاعت هللا ءاش نإ - يتأيسو اهلمجم اذه

 SCS ناز عاملا ةيدحلا ل
 نالجرلا عيابت اذإ» لاق نأ هکر هللا لوسر نع ا رمع نب هللا دبع نعإ "44|

 ET لق رخل احح يي وأ اعم ااو اقرب مل ام ںایخاب منم دحأو لک

 ر )٤٤ / ٠١۳١ ٠ ملسمو )۲۱٠۲(« مقر يراخبلا| . علا بجو كلذ ىلع اعيابتف َرَحآلا امهدحأ

 س نيتئام ا دعب نوسمخلا ثيدح ا س

 ناعيبلا» : هيا هللا لوسر لاق :لاق مازح نب ميكح ثيدح نم هانعم يفوإ | ۲۵٢
 نإو ءاَمهعيب يف اهل كروب ءاَيبو اقدص ناق - ارمني یتح :لاق وأ - ارتي ملام رابخلاب
 سا سا

 )2) « )۲١۷۹ (11-۰) » (Y11€6)» مقر يراخبلا| . ا ةكرب تقم ايذكو امك

 : (o\ مقر ملسمو
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 ءاضمإلا نم نيرمألا ريخ بلط يأ رايتخالا نم (راتخا) ردصم مسا «ءاخلا رسكب : رايخلاب

 . بيلغتلا باب نم امهيلع قلطأ «يرتشملاو عئابلا ينعي «ءايلا ديدشتب : ناعيبلا . درلا وأ

 . رخآ ىنعم ىلع قلطي نيظفللا نم دحاو لك نأ مدقت دقو

 . امهحبرو امهبسك ةدايز تلازو تبهذ : هانعم .لوهجملل ينبم : تقحم

 . عيبلا ءاضمإ رتخا : هل لوقي يأ : رخآلا امهدحأ ريخي وأ

 ضعب تاوف ىلع مدن يرتشملا وأ عئابلل لصحيف ورت الو ركفت ال عقي دق عيبلا ناك ال
 سلجم ةدم يه دمألا اذهو « دقعلا خسف نم «هيف نكمتي اًدمأ ميكحلا عراشلا هل لعج «هدصاقم

 اذإف .هخسف وأ دقعلا ءاضمإ يف رايخلا امهنم لكلف دقعلا سلجم يف نادقاعلا ماد امف . دقعلا

 هدقعلا مت دقف ءامهنيب رايخ ال نأ ىلع عيبلا دقع وأ «هيلع سانلا فراعتي اًقارتفا ءامهنادبأب اقرتفا

 ةكربلا بابسأ نم اًئيش سيا يبنلا ركذ مث . ةلاقإلا قيرطب الإ «خسفلا امهنم دحاول زوجي الو

 . كالهلاو ةراسخلا بابسأ نم اًئيشو «ءامنلاو

 بيع نم هيلع دوقعملا يف ام نييبتو ةلماعملا يف قدصلا يه «ءامنلاو حبرلاو ةكربلا بابسأف

 ةلماعملا يف بذكلاو «بويعلا متك يهف «ةراسخلاو قحملا بابسأ امأو . كلذ ريغ وأ صقن وأ

 رجألاب ةرخآلا يفو «ةلماعملا نسحب ةرهشلاو ةدايزلاب ايندلا ةكربل ةيقيقح بابسأ يهو .سيلدتلاو

 سانلا ةقث دقفي ىتح هنع داعتبالاو ةلماعملا ئيس نم «ةايحلا بسك قحمل ةقيقحو «باوثلاو

 2ا للا ااو الال ةرخآلا يف ةراسخو «مهلابقإو

 ١ - ةخسف وأ عيبلا ءاضمإ نم «يرتشملاو عئابلا نم لكل سلجملا رايخ تابثإ .

  - ۲دقعلا سلجم نم اقرفتي نأ ىلإ دقعلا نيح نم هتدم نأ .

  - ۳دقعلا سلجم نم امهنادبأب قرفتلاب مزلي عيبلا نأ .

  - 5ال نأ ىلع اعيابت وأ قرفتلا لبقو دقعلا دعب هطاقسإ ىلع اقفتا ول يرتشملاو عئابلا نأ

 زاج اقفتا امفيكو ءامهل قحلا نأل ؛دقعلا مزل ءامهل رايخ .

 )١( مقر ملسم هجرخأ )۱۷٤( مقر دواد وبأو )٤٥۲( مقر يذمرتلاو «(7775) مقر هجام نباو ) )۱۳٠١ةناوع وبأو

 مهلك )٥٤( مقر ىقتنملا يف دوراجلا نباو «98 / ۲) مكاحلاو (Y۰ / o)» يقهيبلاو ‹(06۷ )١/ اەدنسم ١ يف

 . حيحص ثيدح وهو ةريره يبأ ثيدح نم
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 ٥ - يمدآلا قح ضحمو ىلاعت هللا قح نيب قرفلا .

 ابرلا دوقعك «يمدآلا اضر هزاوحجل يفكي ال هلل ناك امف .

 هودعي ال قحلا نأل ؛ربتعملا هاضرب زاج ,يمدآلل ناك امو .

  - 5عيبلا مزل ءاقرقم سانلا هدع امف . فرعلا ىلإ هعجرمف ءادح قرفتلل عراشلا دجي مل
 وحنو ءارحصلا يف يحنتلاو «هالعأ ىلإ دوعصلا وأ «ريغصلا تيبلا نم جورخلاف . هب

 شلل مالمو ناكل هنا انين ارق ده فك
  - ۷لاق مكي. يبنلا نأ نم " ننسلا لهأ ىور امل «خسفلا ةيشخ ,قرفتلا ءاملعلا مرح :

 ريغلا قح طاقسإل لياحت هنألو «هليقتسي نأ ةيشخ «هبحاص هقرافي نأ هل لحي الو» .
  - ۸.ةرخآلاو ايندلا يف ةكربلل ببس ةعلسلا يف ام نايبو ةلماعملا يف قدصلا نأ

 - يف سوسحم ءيش اذهو . اهلاوزو ةكربلا قحم ببس «نامتكلاو بذكلاو شغلا نأ امك

 أم . ةنسحلا ةلماعملاو قدصلا لهأ مه مهعلس جورتو .مهتراجت حجنت نيذلا نإف ءايندلا

 مظعأ ءالؤهو كئلوأل هللا دنع امو . ةنايخلآ ببسب الإ «تسلفو ةراجت ترسخ .

 ءاملعلا فالتخا دع ١

 سلجملا رايخ توبث يف ءاملعلا فلتخا .

 يآ ىلع الوش نو هر ىلإ ةيئالاو ااو الا نما خمار هه

 نسحلاو «ءاطعو «بيسملا نب ديعسو «سوواطو «ةزرب وبأو «ةريره وبأو «سابع نباو «بلاط يبأ

 نبا دمحأو «يعفاشلاو «ةنييع نب نايفسو «ثيللاو «يعازوألاو ‹يرهزلاو «يبعشلاو ‹يرصبلا

 نيدهتجملا نيققحملا رئاسو «يراخبلاو «روث وبأو .قاحسإو « لبنح .

 : ربلادبع نبا لاق . امهريغو بابلا يثيدحك «ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا هذه مهليلدو

 . داحالا لقن ام تبثأ رمع نب هللا دبع ثيدح

 . سلجملا رايخ توبث مدع ىلإ : امهباحصأ رثكأو كلامو « ةفينح وبأ بهذو

 . اهاهوأ اب روهمجلا اهنع باجأ « ةفيعض راذعأب ثيداحألا هذهب لمعلا نع اورذتعاو

 . تاراذتعالا كلت نمو
 . ةجح مهلمعو «ةنيدملا لهأ لمع فالخ ىلع ثيدحلا نأ : ًالوأ

 نبا ديعسو «مهركذ مدقتملا ةباحصلا مهنمو «رايخلا نوري «ةنيدملا لهأ نم ًًريثك نأب درو

 )١( ه) يقهيبلاو ,2 5 مقر ۷ / 0% يئاسنلاو (,۷) مقر يذمرتلاو .(455) مقر دواد وبأ هجرخأ / ۲14)»

 نسح ثيدح وهو « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم مهلك .



 رس
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 هذه يف ةنيدملا لهأ عامجإ ىوعد حصت ال : [(۲۳۲ /۲۰) راكذتسالا يفإ ربلا دبع نبا لاق . بيسملا

 اًطوصتم :اههنع يؤر ك ةئيدلا ءاهقف لجأ نماامهو < تاهم ناو تلا ندعس نال لالا

 كرت هيلع ركني - كلال رصاعم ... ةنيدملا ءاهقف نم وهو - بئذ يبأ نبا ناك دقو «هب لمعلا

 لوقلا حصي ال اذه ؟ ةلأسملا هذه يف ةنيدملا لهأ عامجإ يعدي نأ دحأل حصي فيكف «هب لمعلا

 تتبث يتلا «ةمألا عامجإ ةجحلا نأل ؛ةجحب مهعامجإ سيلف «نوعمجم مهنأ ضرف ىلعو . ها .هب

 لمع نأ هيف كش ال يذلا قحلاف )*/٠١77(! ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق . ةمصعلا اهل

 نم ةمألل مصاعلا ليلدلا نأل؛ رظنلاو داهتجالا هقيرط اميف ةجح نوكي ال مهعامجإو ةنيدملا لهأ

 © . ها . هاوس ةمصعلل دنتسم الو مهضعب لوانتي ال داهتجالا يف أطخلا

 . نامواستملا «ثيدحلا يف «ناعيابتملا» ب دارملا نأ : اًيناث

 . ةقيقحلا لصألاو «زاجم اعئاب مئاسلا ةيمست نأب درو . هدر وأ يرتشملا لوبق «رايخلاب «دارملاو

 نبا لاق . نيمئاسلا لاح ىلع «قرفتلا هيف ركذ يذلا ثيدحلا قيبطت نكمي ال اًضيأو

 لك نأ مولعملا نم ذإ ةدئاف مالكلا ىف ذئيح نوكي ال نيمواستملا ىلع لمح اذإ : 2")ربلادبع

 دري فيكف «يضارتلاو دقعلاو عيبلاب ناضل نق نا اع قلع لالا نيمواستملا نم دحاو

 . مسي هللا لوسر ىلع بل وذ هنظي ال ام اذهو ! ةدئاف ديفي ال امب ربخلا

 .لوبقلاو باجيإلا دنع يرتشملاو عئابلا نيب لاوقألا قرفت «قرفتلاب دارملا نأ : اًملاث

 عاتبا لجر اَميأ» : وهو ثيداحألا ضعب صن فالخ لب «ثيدحلا نم رهاظلا فالخ هنأب درو
 >2 2 رھ 212 - وم الا رت 2-6

 . (امهناکم نم اقرفتي ىتح «رايخلاب امهنم دحاو لك نإف «ةعيب لجر نم
 .مائتلاو عامتجا 50 اغإو «قارتفا لمح مل رك باجيإلا كل ْ

 مل مهنأ ئراقلا ملعيل ةثالشلا هذه اهنم تقس «ثيدحلا در مهتلواحم نم جذامن هذهو

 . نويفنحلاو نويكلاملا مهو . ءيش ىلع اودنتسي

 ىلع ةنوشخلا مهضعب نع لقن ىتح « مهيلع درلاب ءاملعلا غلاب دقو :ربلا دبع نبا لاق امك

 ةعامج نع ةريثك هوجو نم ثيدحلا اذه يور دقو «هتاور نم وهو ,حيحصلا ثيدحلا هدرل ؛كلام

 دقعلاب عيبلا مات نم صوصنلا رهاوظ ضعب نيثيدحلا نيذه يف مكحلا فلاخ نإو «ةباحصلا نم

 . اهصخت ةحلصمل وأ ادبعت تايلكلا نع تايئزحلا ضعب جرخي دق عرشلا نإف «قرفتلا ركذ نودب

2200 

 )١( «ةدعلا» رظنا )٤ / ١5(. )0( «راکذتسالا» ىف )۲۰ / ۲۳۹( .
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 عويبلا نم هنع هللا ىهن ام باب - ١
 س نيتئام ا دعب نوسمخ او يداح ا ا ثيدح لا «

 يهو ةَدياَتْلا نع یھت ا هللا لوسر نأ هت كلف يردخلا ديعَس يبأ نعإ 1901|

 . هيل َرظْني وأ هلي ن أ لبق جرا ىلإ ميلا و للا حط
 مقر يراخبلاإ . «هيلإ ظني الو بوشلا لجرلا سم :ةسمالملاو » :ةَسَمألْلا نع ىَّهَّنو
 ١ ١ . 1015(1) مقر ملسمو ٤9

 يف نبغي نأب ؛نيدقاعتملا دحأل ةرضم نم هيف لصحي امل ءَرَرَغلا عيب نع مسي يبنلا ىهن

 . اعيمج امهل وأ ءيرتشملل وأ «عئابلل الوهجم عيبملا نوكي نأك كلذو . هئارش وأ هعيب

 هيلإ رظنلا لبق عيبلا نادقعيو «يرتشملا ىلع ًالثم بوثلا عئابلا حرطي ثيحب «ةذبانملا عيب هنمو

 . هبيلقت وأ هيلإ رظنلا لبق «الثم بوثلا سمل ىلع دقعلا العجي نأك «ةسمالملا عيب هلثمو . هبيلقت وأ

 اًئاغ امإ رطخلا تحت نيدقاعلا دحأف . هيلع دوقعملا ىف ررغلاو لهجلا ىلإ نايضفي نادقعلا ناذهو

 هو يهنملا (رسيملا باب) يف نالخديف ءامراغ وأ

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام +

 ثيدحلا اذه يف ركذ ام ءاهنم حيحصلا «ريسافتب ترسفو ةسمالملا عيب نع يهنلا - ١

 ريسفت كلذ نمو . هيف ررغلاو عيبملا ةلاهج ىلإ دوعت يتلا ريسافتلا نم ههابشأو

 هكتعب : هبحاص لوقيف ماتسملا هسمليف «ةملظ يف وأ يوطم بوشب يتأي نأ يعفاشلا

 . كرظن ماقم كسمّل موقي نأ طرشب ءاذكب

 ثيدحلا اذه يف ركذ ام اهنم حيحصلا «ريسافتب اًضيأ ترسفو ةذبانملا عيب نع يهنلا - ١

 تعقو بوث يأ : لوقي نأك ةاصحلا عيب هنمو . عيبملا يف ةلاهجلا ىلإ دوعي امم «ههابشأو

 . اذكب كيلعف «ةاصحلا هيلع

 عيبملا ةفرعم عم ذبنلا وأ سمللاب اًقلعم عيبلا لعجي وأ ءاعيب ذبنلا وأ سمللا لعج امأ - ۳

 «يعرش روذحم هيلع بترتي ال هنأل ؟حيحص عيبلا نأ حيحصلاف ءروصلا هذه يف
 . ةاطاعملاب عيبلاك

 ٤ - داسفلا ىضتقي ىهنلا نأل ؛نيحيحص ريغ نيعيبلا نيذه نأ .

 اهتميق وأ اهتافصب : ةفلتخملا تاعيبملا «ىهنلاب دارملا - ه .
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 ةلاهجلا «قرطلا هذه ىلع هئارشب لصحت ال هنأل ؛حصيف «ميقلا يواستم ءاّففتم ناك ام امأ

 . ةروذحملا

 قيرط اميف ىمعألا ءارش ةحص مدعو لوهجملا ءارش ةحص مدع ىلع كلذب لدتسا - <

 . ررغلا ىلإ يضفي كلذ نأل ؛رظنلا هب ملعلا

 يفتنت اًمصو فصو اذإو « هب طيحي فصولا ناك اذإ هعيب حصي هنإف بئاغلا عيبملا امأو -۷

 ناك نإف ,ةطورشملا ةفصلا ىلع يرتشملا هدجي مل اذإف «ملسلا عيب فصوك هتلاهج هعم

 عئابلا مزليو حيحص دقعلاف ةمذلا يف اًقوصوم ناك نإو . دقعلا لطب اًئيعم اًفوصوم

 . دقعلا يف ةطورشملا تافصلا هب متت ام راضحإ

 امم ءامهوحنو ةذبانملاو ةسمالملا نأ ملعا : )٠١//107(1 ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق - ۸

 تاعيب نم اهنوكل «ركذلاب تدرفأ نكلو .ررغلا عيب نع يهنلا يف ةلخاد يه هيلع صن

 لخديو «عويبلا لوصأ نم ميظع لصأ ررغلا عيب نع يهنلاو : لاق . ةروهشملا ةيلهاجلا

 نع يهنلا هلك بابلا اذه يف لصألا : ربلا دبع نبا لاقو . ةرصحنم ريغ ةريثك لئاسم هيف

 . هنع يهنملا رسيملل كلذو «ةرطاخملاو رامقلا

Ss 
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 ا ل ىلع

 اًعاصو اهدر ءاهطخس نإو ءًاهكسمأ ءاهيضر نإ اهلي نأ دب َنيرظَلا ريخب وه اهعاتبا
 . }010 /11) ملسمو 8 ) مقر يراخبلا رمت نم

 . 118514 /58 « ؟5) مقر ملسمإ . « اّنالَّث رايخلاب وه» : ظفل يفو

 س نيتئام ا دعب نوسمخ او ثلاثلا ثيدح ا ه
 نابكرلا ىق نأ متي هللا لوُسَر یھت :لاق عين سابع نب هللا دبع نعإ ۲۳|

 . )۱٩۲۱([ ملسمو « (۲۷ )10۸( مقر يراخبلا] . داَبل رضاَح عيبي ناو

 ها- هعم يذلا ثيدحلا نم ةعطقلاك هنأل ؛ انه ىلإ هتمدق )١07( مقر وه فلؤملا بيترت بسح )۲١۲( مقر ثيدحلا )١(

 ا
 . يراشلا اهب عدخنيف «نبللا اهيف عمتجيل .ةدم ةيشاملا فالخأ طبر : ةيرصتلا (۲)
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 . راسمس هَل نوكي ال :لاق ؟؛داّبل ٌرضاحا :هلوق ام هذ سابع نبال هتلقف :لاق

 مهنم اهيرتشيف مهعلس عيبل دالبلا ىلإ نيمداقلا يقلت داريو «بكار» عمج : نابكرلا اوقلت ال

 . ةاشملل لماش وهف الإو . اًبيلغت نابكرلا ىلع قلطأو . قوسلا ىلإ مهلوصو لبق

 ديري ال نمم ةعلسلا يف ةدايزلا وهو «ميجلا ناكسإو نونلا حتفب «شجنلا : اوشجانت الو

 . هيلع اهئالغإب يرتشملا ةرضم وأ «نمثلا ةدايزب عئابلا عفنل لب ءاهءارش

 لاق . اهنمث عفريو «ةعلسلا يف ةبغرلا ريثي دئازلا نأل ؛هتراثتسا وهو (ديصلا شجن » نم ذوخأم

 . ديصلا لتخي هنأل ؟شجان : دئاصلل ليق هنمو تةعيدخلاو لتخلا : شجنلا :ةبيتق نبا

 . ةيدابلا ىلإ ةبسن ايدابلاو ١ .ميقملا يدلبلا وه : رضاحلا : دابل رضاح عبي الو

 رضاحلا هدصقيف ار ما اردت ناكأ ءاوس ؛ اهتقو رعسب هتعلس عيبل مداقلا هب دارملاو

 . هريغل يرتشملا وأ عئابلا وه راسمسلاو . . اهبحاص عم تناك ول اهرعس نم ىلغأب هتعلس هل عيبيل

 ةعامجلا واو مث ةمومضم ةلقثم ءار اهدعب داصلا حتفو ءاتلا مضب : منغلا اورصت الو

 نبا لاق . عمجلا يهو تيرصتلا نم تيلوعفملا ىلع بوصنم (منغلاو) ةيهانلا الب موزجم لعفلاو
 ت - فيفختلاب - هتيرصو ضوحلا يف ءاملا تيرص : لوقت : ديعلا قيقد

 ريرغت هب دصق اذإ هنع يهنملاو . عمتجي ىتح اهعورض يف نبللا سبح «مئاهبلا ةيرصتو

 . اهنبل ةرثكب يرتشملا

 : ىلامجإلا ضعملا +

 اهيف ال مرحملا عيبلا نم عاونأ ةسمخ نع مرا يبنلا ىهني «نيليلجلا نيثيدحلا نيذه يف

 . امهريغ وأ يرتشملا وأ عئابلا ىلع ةدئاعلا رارضألا نم

 ىلإ اولصي نأ لبق مهدصقيف «ناويحو ماعط نم مهعلس عيبل نيمداقلا يفلت نع ىهنف - ١

 نم مهمرحو «مهعيب يف مهنبغ ار ؛رعسلاب مهلهجلف . مُهَبلج مهنم يرتشيف «قوسلا
 ةمعط راصف هرطاخملا اومشجتو هتازافملا هلجأل اوّوَطو هيف اوبعت يذلا مهقزر يقاب

 . هيف دكي مل نمل ةدراب

 لوقي نأب كلذو . هئارش ىلع ءارشلا يف هلثمو دحأ عيب ىلع دحأ عيبي نأ ىهن امك - ۲

 اذه نم صخرأب وأ ةعلسلا هذه نم نسحأ كيطعأ : طرشلا وأ سلجملا رايخ يف

 )١( هنم ذخألا مدعل اهؤام عمجت يتلل (ةيراص رئب» :نولوقي نآلا ىتح دجن لهأ لازي ام .



 «عيبلا خسفيل ؛اعئاب ناك نإ ءاهنمث نم رثكأب كنم اهيرتشأ وأ ءاّيرتشم ناك نإ «نمثلا

 . هعم دقعيو

 ةوادعلاو نحاشتلا نم شيرحتلا اذه هببسي امل ؛كلذ نع ىهن «نيرايخلا دعب اذكو

 . هبحاص قزر عطق نم هيف الو « ءاضغبلاو

 عئابلا عفنل امنإو ءءارشلا دصق ريغل ةعلسلا يف ةدايزلا وه يذلا ءشجنلا نع ىهن مث - ٣

 نم هيلع بترتي امل ؛هنع ىهنو . هيلع ةعلسلا ءالغإب يرتشملا ررض وأ «نمثلا ةدايزب

 عادخلاو ركملا قيرط نع علسلا نمث عفرو «نيرتشملاب ريرغتلاو بذكلا
 0 و هل حب ل عا

 نم مهضعب هللا قزري سانلا اوعد» : لوقي ميني ولع يبنلاو . نورتشملا هب عفتني اًئيش

 ءاهيحاص اهعاب 0 / 5) يراخبلا إ «ضعب

 ةيشخ sS نيرتشملا ىلع ةعسلا نم ءيش اهيف لصح

 : نیلا لع ىلا

 عمتجيل «ماعنألا  ةميهب عورض يف نبللا كرت وهو «سيلدتلاو ريرغتلا عيب نع ىهن مث - ه

 نوكيف ؛هقحتست ال ام اهنمث ىف اًدئاز اهيرتشيف اهل ةداع اذه نأ يرتشملا نظيف اهعيب دنع

 مايأ ةثالث رايخلا يهو «هتمالظ اهب كرادتي ةدم هل عراشلا لعجف . هملظو يرتشملا رَغ دق

 بلح دق ناك نإف . ةارصم اهنأ "7 ملعي نأ دعب عئابلا ىلع اهدري نأ هلو ءاهكسمي نأ هل

 . هنم الدب رمت عاص اهعم درو اهدر نبللا

 :١ تيدحلا نم دخوي ام د

 .قوسلا ىلإ اولصي نأ لبق «مهنم ءارشلاو «مهتعلس عيبل «نيمداقلا يقلت نع يهنلا - ١

 . ؟لطاب وأ حيحص عيبلا نأ اًبيرق يتأيسو . ميرحتلا ديفي يهنلاف

 . "ريثكب اهتميق نم لقأب مهعلس مهنم يرتشيف ؛اوعدخي الثل يهنلا يف ةمكحلا - ؟
 . ةعستب اهلثم يدنع : ةرشعب ةعلس ىرتشا نمل لوقي نأ وهو ملسملا عيب ىلع عيبلا ميرحت - ۳

 )١( رقبلا كرت امأو . ثيدحلا قرط ضعب يف لبإلا دورول ؛منغلا ثيدحلا يف يذلا نأ عم «ماعنألا ةميهبب تربع امنإ «

 ىنعملا داحتال «دحاو اهيف مكحلاو «نييناندعلا برعلا دالب يف اهتلقلف .

 ) )۲وأ لدع ةداهشك ىرخأ قيرطب لصح اذإف «ملعلل قيرط بلحلا نأل ؛بلحلاب هديق ثيدحلا نأ عم «ملعلاب تديق

 . اهيلحي مل ولو «درلاو كاسمإلا نيب يرتشملا ريخ «عئابلا فارتعا

 1 حراش -ها - يدابلل رضاحلا عيب نع يهنلا ةمكح عم «يهنلا اذه ةمكح قفتتل (ريثكب) ةظفلب تربع (۳)
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 (e ov تهدم م ممم م مصعد را ةدمغ جرش
 خسفيل «ةرشع اهيف يدنع : ةعستب هتعلس عاب نمل لوقي نأك «هئارش ىلع ءارشلا هلثمو

 ءطرشلا رايخ وأ سلجملا رايخ نمز يف ميرحتلا لحمو . هعم دقعيو «لوألا عم دقعلا

 ةلواحم ىلع هلمحي امم «دقاعلا فيسأت نم اًضيأ ًررض هيف نأل ؟نيرايخلا دعب كلذكو

 نم كلذ ريغو «هنم يرتشملا وأ عئابلا ىلع هناغطضا وأ «راذعألا ضعب لاحتناب «خسفلا

 . بلاغلا جرخم جرخ امنإو يمّدلا «كلذ يف ملسملا لثمو . دسافملا

 يف يمذلا ىلع ملسملا لوخد زوجي ال هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ : ربلا دبع نبا لاق دقو

 . هدحو يعازوألا الإ «هموس

 «لامعألاو فئاظولا كلذكو . هلبق بطاخلا ىلع حاكنلا ةبطخ «ميرحتلا يف عيبلا لثم - ٤

 وهو - عيبلا يف دوجوملا ىنعملا نأل ؛دوقعلا نم كلذ ريغو «تاراجإلاو تالواقملاك
 . لكلا يف دوجوم - ءاضغبلاو ةوادعلا ةراثإ

 ءدلبلا لهآ ريغ نم هتعلس عيب ديري نم مدقي نأ) هتفصو يدابلل رضاحلا عيب نع ىهنلا - ه

 017 ةحبشللا نيدلا RS وو تس حقو (دلبلا يف نيميقملا دحأ هل اهعيب ىلوتيف

 ام فالخب .مهنم دحأ مهيلع اهعاب اذإ نيميقملا ىلع ةعلسلا ءالغإ ءيهنلا يف ةمكحلاو - 5

 ةعس كلذب لصحيف ءاهتميق عيمج يصقتسي ال «رعسلاب هلهجلف «مداقلا عم تناك اذإ

 ٠ نيرتشملا ىلع
 نوكي نأو «هتعلس عيبل يدابلا مدقي نأ اهمهأ «طورشب ميرحتلا ءاملعلا ضعب ديق - ۷

 . اهيلإ ةجاح سانلاب نوكي نأو «دلبلا رعسب ًالهاج
 ٠ عيبلا دنع ماعنألا ةميهب عورض يف نبللا ةيرصت نع يهنلا - ۸

 سانلا لاومأ لكأو «بذكلا نم وهف «يرتشملاب ريرغتلاو سيلدتلا نم هيف ال كلذ ميرحت - ٩

 رضي الأ ىلع زئاج كلذف عيبلا دصق ريغل وأ هتجاحل اهارص دق ناك نإو . لطابلاب

 ٠ مارحف الإو «ناويحلاب

 اذإ ءدرلاو كاسمإلا نيب رايخلا هل نكلو «اهكسمأ اهيضر نإ) : هلوقل حيحص عيبلا نأ - ٠

 . بلحلاب مأ «بلحلا لبق هملعأ ءاوس «ةيرصتلاب ملع
 ١ - ةيرصتلا ملع ذنم «مايأ ةثالث دتمي هرايخ نأ ٠

 . رايخلاب هيلع سّلدملا نأو ؛مرحم وهف سيلدتلا هيف عقي عيب لك نأ «ثيدحلا اذه ديفي - ۱۲

 ةريره ىبأ «.ءدح م ٠۰ N( مقر )٤ / ٤۳۲ يئاسنلاو «(5955) مقر دواد وبأو ٥١(۰ / 94) مقر ملسم هجرخأ )١(
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 ءاوس .نبللا نم ًالدب رمت نم اعاص اهعم در ءاهبلح دعب اهدرو «ةيرصتلا ملع اذإ - ۳

 عراشلا نم هريدقتو .رثك وأ نبللا لق ءرقبلا وأ «لبإلا وأ «منغلا نم ةارصملا تناك

 كلذ ريدقت كرت ول عازنلاو ماصخلا عطق هيف يعور صقني الو ديزي ال رمتلا نم رادقمب

 . عرضلا يف ثداحلا نبللاب هطالتخا وأ هصقن وأ نبللا ةدايز ءاعداب ءامهيلإ

 امهيلك نألو «نامزلا كلذ توق بيلحلاو رمتلا نم الك نأل ؛ لضفأ رمتلاب كلذ ريدقتو

 الف «دعب ثداحلا امأ .اهعرض يف وهو تيرتشا يذلا نبللا لباقم رمتلا اذهو .٠ ليكم

 . نامضلاب جارخلا نأل ؟اًئيش هنع دري

 عئابلا عفنل كلذو ءاهنمث يف ةعلسلا ءارش ديري ال نم ةدايز وهو «شجنلا نع يهنلا - ٤

 يضتقي يهنلا نأل ؟مرحم وهو ءامهيلكب رارضإلا دصق ابرو «يرتشملاب رارضإلا وأ

 تبثم وهو مثإلا يف ناكيرش امهف شجنلا ىلع عئابلا عم أطاوت دق ناك اذإو ٠ ميرحتلا

 : ءاملعلا فالتخا +

 .ءاملعلا عيمج نع يكح لب «نابكرلا يّقلتم ء ءارش ةحص ءاملعلا روهمج بهذم

 رتشاف ىَقْلَت نمف «بلجلا اوقّلت ال» () هريغو  ملسم هاور ام كلذ ىلع ليلدلاو

 . «رايخلاب وهف ءقوسلا هديس ىتأ اذإف «هنم
 وه امنإو «هنم طرش وأ نكر ىلإ الو «دقعلا سفن ىلإ دوعي ال ثيدحلا يف يهنلا نأ امك

 ٠ هكرادت نكمي لب «عيبلا سفن يف حدقي الو «نابكرلاب رارضإلا لجأل

 اجراخ اَنَبَع عئابلا نبغ اذإ «هتوبث ىلإ : دمحأو «يعفاشلا بهذف «رايخلا توبث يف اوفلتخاو

 نكمي الو «عئابلاب لزن ررض اذه نأل «مدقتملا ثيدحلا «مهليلدو ٠ راجتلا دنع فرعلاو ةداعلا نع

 ٠ رايخلا ريغب هكرادت

 عاب نم عيب ةحص يف اوفلتخاو ٠ حيحصلا وه لوألا لوقلاو «رايخلا مدع ىلإ ةيفنحلا بهذو

 ٠ هيخأ عيب ىلع

 «دقعني الف ؛حيحص ريغ عيبلا نأ ىلإ : ةيرهاظلاو ؛هنع روهشملا يف دمحأ مامإلا بهذف

 ٠ داسفلا يضتقي يهنلاو «هنع يهنلل

 رمأ ىلإ لب ؛دقعلا سفن ىلإ دوعي ال يهنلا نأل ؟عيبلا ةحص ىلإ “ةثالثلا” ةمئألا بهذو

 )١( مقر هحيحص يف )١1 / ۲( ۰ )١90١19( مقر دواد يبأك )۳٤۳۷( ٠



 ss (o) ةصصصم مصمم معممدم أ ةدمق جرش
 دحاو ىنعملا نأل ؛ءارشلا ىلع ءارشلا يف هلثم لاقي ؛عيبلا ىلع عيبلا يف لاقي امو . هنع جراخ

 . اًضيأ اًعيِب ىمسي ءارشلا نألو ءامهيف

 . يدابلل رضاحلا عيب ةحص يف اوفلتخاو

 : ةعبرأ طورشب نالطبلا ءدمحأ مامإلا بهذم يف روهشملاف

 ١ - ةعلسلا ىلإ ةجاح سانلاب نوكي نأ .

 . اهموي رعسب هتعلس عيبل «عئابلا مدقي نأو - ۲

 . اهرعسب ًالهاج نوكي نأو - ۳

 ٤ - هل اهعيبل رضاحلا هدصقي نأو .

 . داسفلا يضتقي يهنلا نأ مهليلدو « عيبلا حص اهنم طرش لتخا نإف

 ٠ يهنلا هتفلاخمل ؛ميرحتلا عم عيبلا ةحص ىلإ روهمجلا بهذو

 نم عاص در ىلإ : دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا مهنمو - ءاملعلا روهمج بهذو

 هنأ ىلإ :ةيفنحلا بهذو . حيحصلا ثيدحلا صن وه امك «عئابلا ىلإ اهدر دنع ةارصملا نبل نع ءرمت

 ل ا اهفلع لدب نبللا يرتشمللو ءائيش دري ال

 11 :رسلا | هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإوإ»

 سيلو «تابوقعلا باب يف اهنأل ءةجح اهيف امف «ثيدحلا نع ةيآلا رخأت انضرف نإو

 نأ) وهو ءلوصألا سايقل فلاخم هنأ «ثيدحلاب ذخألا نع يناثلا مهراذتعاو . اهنم انعوضوم

 وأ ّلَق ءاقلطم عاصب نمض اذهو «لثملا ردقب نوكي نامضلاو «هلثمب نامضلا يضتقيف «يلثم نبللا

 . (رثك

 : لوقن نأ اهنع باوجلل يفكيو . ءاملعلا اهنع باجأ «تاضارتعا نم كلذ هبشأ امو

 نإ لب ؟ رابتعالا بجاو «هسفنب لصأ هنأل ؛لوصألا سايق ىلع مدقم تباثلا عراشلا ربخ نإ

 الب احضاو احيحص اًئيدح عدن نأ نكمي الف « عراشلا صوصن نم الإ لصؤت الو دنتست ال لوصألا

 تبث ثيدحلا نأ لصألاو ۲۲١(: /۳) «ننسلا ملاعم» يف يباطخلا لاق . م حجار ضراعم

 . هسفن يف ًالصأ راصو «هب لوقلا بجو « ياع هللا لوسر نع

 a ءاهب ةعيرشلا ءيجمل الوصأ تراص امنإ لوصألاو

 .همالك ها - هل اهكرت نم ىلوأب لوصألا رئاسل هكرت سیلو «بجاو هب لوقلاف «دایج



 ١ ناتدئاف ٭×

 مهضعب نأ تدجو «ءاملعلا فالخ»و «تاطابنتسالا ١ نم مدقت ام تلمأت اذإ : ىلوألا

 . هظفل هيلع لد امب ذخآو «ثيدحلا رهاظب كسمتسم

 . اميمعت وأ اًصيصخت «دويقلا ضعبب هديق دق رخآلا مهضعبو

 نيب رئاد : )/١١5([ ماكحألا ماكحإ ىفإ (ديعلا قيقد نبا» نيدلا ىقت لاق امك - اذهو

 ًاروهظ رهظي ثيحف .ءافخلاو روهظلا ىلإ ىنعملا ىف رظني نأ نسحألاو « ظفللا عابتاو «ىنعملا عابتا

 . هعابتاب سأب الف «اريثك

 ىوقي نيح كلذو «ثيدحلا رهاظ هيلع لدي مل ام ًاليلق الإ ركذأ مل ينأ ىلع . ىلوأ ظفللا عابتاف
 لمأت دنع - اهنإف «ةثالثلا طورشلا كلتب يدابلل عئابلا عيب قالطإ دييقتك ءادج ىنعملاب ذخألا

 عم ماعنألا ةميهب ةيرصت يف مكحلا ميمعت كلذكو «ةربتعم - هنم يهنلا دوصقمو «ثيدحلا ىنعم

 دييقت كلذكو . اهعيمج يف همومع رهاظو موهفم ىنعملا نأل ؛منغلا ثيدحلا اذه يف دراولا نأ

 . هنع ررضلا ةلازإ وهو كلذ يف حضاولا ىنعملا ىلإ اًعوجر «ةداع نبغلاب «بلاجلا رايخ»

 ؛ةصاخ منغلا يف ةيرصتلا مكح رصق ىلع دمج نمك «ظفللاب ديقتم يفرح كسمت امإ - ١

 . دوصقملا حضاولا ىنعملا نع لفغو ءاهيلع صوصخنملا اهنأل

 «حیحص عيبلاو ميرحت الف .يدابلا هدصق لب هدصقي مل نإف ءرضاحلا هدصقي نأ يدابلل

 . طقف بهذملا نايبل ةلبانحلا بهذم نع هتركذ ينأ ىلع

 | . ةيضرم ةطسوتم اًقيرط تكلسو «نيتهجولا نيب تطسوت ينأ ىرأ اذهبو

 حلاصملا يعاري مالسإلا نأ فيك ملعي يدابلل رضاحلا عيبو «نابكرلا ََلَت ميرحت يف : ةيناثلا

 1 . حيحصلا لقعلا ىضتقم وه امك «ةصاخلا حلاصملا ىلع ةماعلا

 « ةيلاغ هتعلس هعيبب دحاولا عافتنا ىلع مق ةصيخر علسلا مهئارشب دلبلا لهأ عافتنا نإف

 نأ يف قحلا مهل نيذلا دلبلا لهأ ةحلصم لجأل نابكرلا ىقلتي درف ةحلصم تعنم كلذك

 . اضيأ بلاجلا نع ررضلا عفد نم هيف ام عم ةرشابم بلاجلا نم ءارشلاب اًعيمج اوعفتني
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 س نيتئام ا دعب نوسمخ او عبارلا ثيدح ا ا

 |١154 ةلبحلا لبح عيب نع ىه ا لآ لوسر نأ: عي مع نب هللا دبع نع .

 يتلا جتنت مُث ةقانلا جتنت نأ ىلإ روزجلا عاتي لجرلا ناك . ةيلهاَجْلا لهأ هيي ايب ناك

 اهْنْطَب يف ٠ و (؟5145) مقر يراخبلا| )۳۸٤۳(« مقر ملسمو )٥« ٦ / ١1915(1.

 . هتَقاَن نطب يف يذلا «نينجلا جاتنب « هنا ةريبكلا يهو - َفراّشلا عيبي ناك هنإ :لبق

 بتاكو «ةملظو ملاظك «لباح» عمج «ةلبحلا )و . امهيف ءابلاو ءاحلا حتفب : ةلبحلا لبح

 اسلإ . ناويحلا ثانإ نم «نهريغلو نهل لمحلاو «ةصاخ ءاسنلل :لبحلا لامعتسا رثكألاو «ةبتكو

 رئازجو «رزج :هعمجو «ىثنأ وأ ناك اركذ ريعبلا وه : روزجلا . [(۳۲ /8) برعلا

 وهو . دلت «هانعم ميج اهدعبو «ةيناثلا ءاتلا حتفو نونلا ناكسإو ىلوألا ءاتلا مضب : جتنت

 ىلع «مسالا اذه قلطي : ةيلهاجلا . ةقانلا ىلإ دنسأ دقو . اًمئاد لوهجملل ينبملا ةغيص ىلع تآ

 . مهيلع هتبلغل ءلهجلا نم قتشم «هلهأو مالسإلا لبق يذلا نمزلا

 دلت نأ رظتني نأب كلذو . اهدالوأ دالوأ عيب يأ «جاتنلا جاتن عيب ديري : اهنطب يف يتلا جتنت

 . اهنطب يف ام هلف حقلتف «لحفلا اهيلع لسري مث «بشت ىتح رظتني ىثنأ تدلو اذإف «ةقانلا

 2 + يلامجإلا ىضعملا #

 ناريسفت عيبلا اذه ريسافت رهشأ

 ةدالوب يهتنت ةدمب لجؤم نمثب ءيشلا هعيبي نأب كلذو «قيلعتلا هانعم نوكي نأ امإف - ١

 هلا لجلال أ ةلاهج نم هيف امل هنع يهنو ءاهنطب يف يذلا ةدالو مث هققانلا

 . هرصقو هلوط يف نمثلا يف عقو

 نطب يف يذلا لمحلا جاتن هعيبي نأب كلذو لوهجملا مودعملا عيب هانعم نوكي نأ امإو - ؟

 «ىثنأ نوكي له : ملعي الف ؛رغلاو ريبكلا ررضلا نم هيف امل هنع يهنو تنسملا ةقانلا

 ؟ تيم وأ يح وه لهو نانثا وأ دحاو وه لهو

00 

 )١( ىور ام ىنعمب ملعأ يوارلا نآل ؛يعفاشلاو هكلام هب ذخأف رمع نبا ثيدحلا يوار نع لوألا ريسفتلا رهتشا .

 يرهوجلاو يرابنألا نباو ديبع يبأو ةديبع يبأك ةغللا ةمئأ ضعبلف يناثلا ريسفتلا امأو .

 نأ لبق ةمركلا لمح وهو ةغللا ء ءاملع دنع رخآ ىنعم ةلبحلا لبخلو . حراش -ها - - ةغللا ىلإ برقأ اذه :يوونلا لاق

 (لبح) برعلا ناسل :رظنا . ىهزي نأ لبق لخنلا رمث عيب نع يهنلا هلثمو « غلبت .
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 ماعلا ريسيت DODD كك 2 ت2 25 5 £ ,YF كت

 ءاهردغو اهررض رثكي يتلا :ةلوهجملا تاعيبلا نم هذهو « هلوصح ةدم ةلوهجمو

 ۰ . تاعزانملا ىلإ يضفتف

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 ةلاهج نم هيف املق ؛لوألا ىلع ناك نإ هنأل ؛نيريسفتلا الك ىلع عيبلا اذه نع يهنلا - ١

 . لجألا

 ٠ هتلاهجو ء«عيبملا نادقف نم «هيف املق ؛يناثلا ىلع ناك نإ و

 عيب لك يف ماع وهف الإو «ةيلهاجلا تاعيب نم هنأل ؟عيبلا نم عونلا اذه ىلع صنلا - ۲

 ٠ ررغو ةلاهج هيف لصحي

 ام عم «لطابلاب لاملا لكأو “رامقلاو رسيملا ىلإ يضفملا ررغلا عيب نم هنأ ؛يهنلا ةمكح 8

 .ءاضغبلاو ةوادعلاو «ماصخلاو راجشلا نم كلذ يف لصحي

RE8 ` 
 ةصخلم ةمرخ ا تالماعم ا ىف ةدعاق
 ٠ ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم

 نيذلا نابهرلاو رابحألا مذو «لطابلاب اننيب انلاومأ لكأ هباتك يف مرح هللا نأ كلذ يف لصألا

 لكؤي ام لك معي اذهو ؛هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأ ىلع دوهيلا مذو «لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي

 ٠ قحتسملا اضر ريغب ذخؤي امو تاعربتلاو تاضواعملا يف لطابلاب

 ٠ رسيملاو ابرلا :امه هباتك يف هللا امهركذ ناعون تاضواعملا يف لطابلاب سانلا لاومأ لكأو .
 ركذو «ءاسنلاو رثدملاو مورلاو نارمع لآو ةرقبلا ةروس يف ةقدصلا دض وه يذلا ابرلا مرح دقف

 ٠ ةدئاملا ةروس يف رسيملا ميرحت

 لوهجملا وهو ءررغلا عيب نع ىهنف ءهباتك يف هللا هلمجأ ام لصق هتيم هللا لوسر نإ مث

 ٠ درش اذإ ريعبلاو سرفلا وأ «قبأ اذإ دبعلا عيب لثم كلذو «رسيملا نم هعيب نأل ؟ةبقاعلا

 الإ هيلإ رطضي ال هنأل ؟رئابكلا ىف تا ىبنلا هركذو «دشأ نآرقلا ىف هميرحتف ابرلا امأ

 هذه يف نوكيف فلل لمقر ا ؛تالخ ۇب نيتئامو اًفلأ عفديل ةلجعم املأ ذخأيف «جاتحملا

 ٠ جاتحملل ملظ ةدايزلا

 )١( ؟ىواتفلا عومجم) يف )۲۹ / ۲۲ / 15( ٠
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 ابر لثم «ققحملا داسفلا ىلإ ةيضفم اهنأل ؛داسفلا اهيف ىفخي ءايشأ مسيع لوسرلا مرح دقو

 ا و و د

 «نبللاو لمحلا ملعي مل نإو «عضرملاو لماحلا ةبادلا عيبو ؛«تاساسألا ملعت ملو راقعلا عيبك ؟ هنم

 هنأ رهظف «دعب ققحتت مل حالصلا اهب لمكي يتلا ءازجألا تناك نإو ءاهحالص ودب دعب ةرمثلا عيبو

 ٠ هريغ يف زوجي ال ام اًعبتو اًنمض ريسيلا ررغلا نم زوجي

 ةلضافملا زوجي ملو «صرخلاب اهعيب يف صخرأ ايارعلا ىلإ سانلا جاتحا امل هنإف ابرلا امأ

 يأ «باصنلا ردق وهو ةجاحلا هيلإ وعدت يذلا ليلقلا يف صرخلاب ةاواسملا غوس لب «ةنقيتملا

 قفاوم دمحأ مامإلاو «هريغ لوصأ نم دوجأ عويبلا يف كلام لوصأو ٠ نود امو قسوأ ةسمخ

 عئارذلا ادسي ىتح ؛«ديدشتلا قح هيف ناددشيو ءابرلا نامرحي امهنإف ءاهنم بلاغلا يف كلام

 ٠ ةليح نكت مل نإو هيلإ ةيضفملا

 نوعارم اًمكحم اعنم ابرلا عاونأ نم نوعنام ثيدحلا ءاهقفو ةنيدملا لهأ نإف ةلمجلا يفو

 يناعم هيلع لدتو ةباحصلا نع هلعف رثؤي يذلا ره كلذب يف مهلوتو ءاهلوصأو ةعيرشلا دوصقمل

 ٠ ةنسلاو باتكلا

 نم مسالا اذه يف لخدي هنإف «يعفاشلاو ةفينح يبأ الوق هيف ليق ام دشأ نمف ررغلا امأو

 يف زوللاو زوجلاو ءالقابلاك ؛هرشق يف رمثلاو بحلا لثم ٠ ءاهقفلا نم هريغ هلخدي ال ام عاونألا
 1 + روحي الن كلذ ا كيتا لا نإ غم نق ا رر

 ام عيمج عيبو ءايشألا هذه عيب هدنع زوجيف ءاذه يف بهاذملا نسحأ هبهذمف كلام امأو

 ضرألا يف تابيغملا عيبو ةلمج يئاقملا عيب هدنع زوجي هنإ ىتح “هررغ لقي وأ هيلإ ةجاحلا وعدت

 ٠ لجفلاو رزجلاك

 بهذمك زوجي هنأ امهنم يناثلا ءاهيف نيهجو هنع ليقع نبا جرخ دقف «هنم بيرق دمحأو

 ٠ دمحأ لوصأ سايق وه لوقلا اذهو “كلام
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 مالعلا ريسيت 2> 20 120: 2) 22: 22: 5: 22: 2: ت> 22ج 2 ه2 © ١ 5 5 5 ١ هك

 ١ - اهحالص ودب لبق ةرمشلا عيب نع يهنلا باب ”٠
 س نيتئام لا دعب نوسمخ او سماخ ا ثيدح ا س

  : 8 eىتح ةرَمّشلا عيب نع ىه مم هللا لوُسَر نأ
 مقر يراخبلا] . يِرَتشملاو حئ ىهن ءاهحالص ودبي )۲۱۹٤(« مقر ملسمو )1915(1 .

 تيدا  eلا

 TE :لاق . ا ل امو :ليق هر

 . [(1504) مقر ملسمو ‹ (۲۱۹۸) مقر يراخبلا] ٠ «؟هيخأ لاَ مُكَدَحلأ لحس

 : بيرغلا د
 بيطلا ءدبل «رفصي وأ رمحي نأ «رمثلا ىف ذ ءاهزإلاو يهزي ىهزأ) نم ءاتلا مضب : ىهزت

 ی هوت یا ا قد قع )١١5/5(1. برعلا ناسلإ هيف

 . زمه الب وهو «رهظي ىنعمب وه
 : يلامجإلا عملا #
 د سرس ا ا

 n وأ اا 0 رمت ىف هليلد يذلا

 ؟ هب عفتني ضوع الب هذخأت فيك «يرتشملا كيخأ لام - عئابلا اهيأ

 : نيتيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع ُىَهّنلا .
 ١ - حيحص ريغ اهعيب نوكيف «داسفلا يضتقي يهنلا ٠ ۰

 يف عطقلا طرشب اهحالص ودب لبق اهعاب ول كلذكو « اهحالص ودب دعب اهعيب زاوج - ۳
 . روهمجلا لوق وهو « لاحلا

 حالصف «ةرمثلا ضعب يف ولو «رارفصالا وأ رارمحالا :لخنلا رمث يف حالصلا ليلد نأ - 5

 )١( حراشلا - ها - ةصاخ ةلأسملا هذه ىف ءاهدعب نيذللا نيثيدحلا نأل ؛ةمجرتلا هذه تعضو .



 عونلا كلذ رئاس ىلع اذه بحسنيو ءاًعيمج اهحالص ىلع ليلد ةرجش يف ةرمثلا ضعب

 هحالصف رمثلا نم نم هريغ امأ رارفصالا وأ رارمحالا رمتلا يف ركذ دقو دحاولا ناتسبلا يف

 . دتشي نأ بلا يف حالصلاو هجضن رهظيو هلكأ بيطي نأ

 تفلت اذإف . تافآلا نم ريثكل ةضرعم «حالصلا ودب لبق اهنأ وه «يهنلا يف ةمكحلا - ه

 لاومألا لكأ نم نوكيف ءاهنم عفتني مل يذلا «يرتشملا كلم يف كلذ راص تررضت وأ

 هيف كلذكو . اهب عافتنالا مدعل ةدئاف هل سيل «حالصلا ودب لبق اهعيب نأ امك . لطابلاب

 . مهنيب ءاضغبلاو ةوادعلا بابسأل ةلازإو «نيلماعتملا نيب عزانتلاو مصاختلل عطق

 .نيفرطلا نم اضر ةروص هيف اب ولو «قح ريغب سانلا لاومأ لكأ ميرحت هيف - ٦
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 س نيتئام ا E E ا ثيدحلا ع

 نأ يهو . .ةئبارملا نع مي هللا لوسر ىهت :لاق غيض د رَمع نب هللا دبع نع 151!

 ناک نإو اليك بیبرب هع نأ اًمْرَك ناک نو ٠ : اليك رمت الخ ناک نإ هطئاح رم عی
E 

 «(۲۲۰۵) « (۲۱۸۵) « (۴۲۱۷۱) مقر يراخبلا] . هلک كلذ نع یھت اعط لیکب هعيبي نأ اًعرَو

 . 7 / 075) مقر ملسمو

 . ةلعافملا نزو ىلع . نونلاو «ءابلاو «يازلا حتفو «ميملا مضب : ةنبازملا

 هبحاص عفدي نيعيابتملا نم دحاو لك نأك «ديدشلا عفدلا : وهو «نيزلا» نم ةذوخأم يهو

 . [(590 - 795 /۲) ةياهنلال . هقح نع

 نم عيبلا اذه يف امل ؛هسنج نم لوهجملاب مولعملا عيب يه يتلا «ةنبازملا نع يَ يبنلا ىهن

 اهحضوت ةلثمأ اهل تبرض دقو ءابرلا ىلإ ةيضفملا نيعيبملا يواستب ةلاهجلا نم هيف الو ءررضلا

 وأ اليك بیبزب هعيبي نأ امرك ناك نإو ایک رمتب «ًالخن ناك نإ هطئاح رمث عيبي نأك كلذو .اهنيبتو

 ٠ رارضألاو «دسافملا نم هيف امل ؛هلك كلذ نع ىهن ؛هسنج نم ماعط ليكب هعيبي نأ ءاعرز

 ٠ ةذيااملا ضعم ىف فالتخالا د:

 ٠ ةنبازم ثيدحلا ىف ةروكذملا ةروصلا هذه نأ ىلع ءاملعلا عمجأ



 وأ ءلوهجمب لوهجم عيب لك اهب قحلأو «ةنبازلا لصأ روصلا هذه لعج يعفاشلا مامإلا نكلو

 . مع يبنلا ىلإ ةعوفرم ءاهثيداحأ يف ةنبازملا ريسافت نأ ىلع هنم ءانب ءابرلا هيف ىرجي مولعمب
 لوق ىلع مدقم مهلوقف ءاوور اب ملعأ مهف «ةباحصلا نم اهتاور ريسافت اهنأ ضرف ىلعو

 مهر

 «هددع وأ «هنزو وأ «هليك ملعي ال «ءيش لك عيب اهنأ :هدنع ةنبازملا ىنعمف ذ «كلام مامإلا امأ

 ٠ ةرطاخملا نم هيف ام «يهنلا ببس نآل ؟هريغ مأ نوير ناكأ ءاوس ٠ هسنج نم ءيشب

 حجرو [بيرغلا] يف هيلإ ةراشإلا تمدقت دقو «يوغللا اهلصأ ىلإ اهريسفت يف عجر دقو
 . دحاو لصأ تحت تايهنملا نم ريثكل عماج هنأل ؟كلام ريسفت - يدنع -

 ءزج وهو «هلاثمب ءيشلا نورسفي مهنأ «فلسلا ةداع نآل ؟يفانت الف «ةروكذملا ريسافتلا امأو

 . لاثملا هب نوديري امنإو «عونلا اذه يف هرصح هب نوديري الو «هنم

 ١ - ةنبازملا نع يهنلا .

  - ۲اهلصأ حضوت يتلا ءروصلا هذهب اهفيرعت .
 . داسفلا يضتقي يهنلا نأل «ةدساف اهتاعويب نأ - ۳

 اهيف الو .لوهجمب مولعم عيب اهنأل ؛رامقلاو ةرطاخملا نم اهيف ام ءاهنع يهنلا ةمكح - ٤

 . يواستلاب ملعلا نم امهعيب ةحص يف دب ال هنأل ؟ نيلوهجملا نييوبرلا نيعونلا عيب نم
 . مرحيف «ةحجارلا ابرلا ةنظم وهف ءامهيواستب لهجلا عم امأف

 ءامهيواست يف ىرحت ولو يواستلاب ملعلا مدعل ءرمتلاب بطرلا عيب ميرحت ىلع ليلد هيف - 4

 يف افلتخا امهنوكل امإ . امهيواست لهج «نيوبر نيعون لك عيب ميرحت ىلع لدي لب

 ءاًخوبطم امهدحأ وأ ءاًئيحط رخآلاو ابح امهدحأ نوكل امإو «ةسوبيلا وأ «ةبوطرلا

 . امهنيب يواستلا هعم ملعي ال ام كلذ ريغ وأ ءاّئين رخآلاو

08 
 هس نيتئام ا دعب نوسمخ او نماثلا ثيدح ا اه
eةَلَقاَحَمْلاَو «ةرباخملا نع ا يبتلا یه :لاق عینی هللا دبع ا : 

 3 ! ءيهرَدلاَو رانيدلاب ر ! عات الآ ءايحالع ا ا را عيب نعو ةنبازملا نعو

 . 155(1) مقر ملسمو «(۲۳۸۱) مقر يراخبلا| ٠ «اًيارعلا
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 نم وأ «عرزلل ةلباقلا ةنيللا ضرألا يهو ؟رابخلا نم ةذوخأم «ةلعافملا نزو ىلع : ةرباخملا

 ٠ ((۷/۲) ةياهنلا ٠ نضرألا ثرح نسحي نم وهو ؟ريبخلا"

 )417/1١([ ٠ ةياهنلا) .هنم تقتشاف ؛هعضومو عرزلا وهو ؟لقحلا نم را :ةلقاحملا

 ٠ نبتلا نم ةيفاص ةطنحب ءاهلبنسب ةطنحلا عيب - انه - اهب دارملاو

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ؛هعضوم يف ًالصفم اهيلع مالكلا يتأيو : «ايارعلا» و «تمدقت «ةنبازملا
 : ىلامجإلا ضعملا +

 ٠ ةيلصألا ةءاربلاو ةحابإلا لصأ ىلع ةيقاب اهنأو «زاوجلاو لحلا تالماعملا يف لصألا نأ مدقت

 ةمرحلا ابرلا ةدعاق ىلإ عجري يتلا تالماعملا ضعب نع يهنلا نم ؛ميكحلا عراشلا نع درو امو

 باب نم يهنلا هلمشي عراشلا هبراح يذلا داسفلا دعاوق نم نيتاه ريغو «ًالقعو اًعرش ةحبقتسملا

 يه يتلا «ةلقاحملاو «ةرباخملا :اضيأ ابرلا ىلإو ةلاهجلا ىلإ ةعجارلا تالماعملا كلت نمو ٠ ىلوأ

 ٠ هسنج نم بحب ؛هلبنس يف بحلا عيب نع ةرابع

 ؟لضفلا ابر يف انعقوي كلذب لهجلاو «هنبتو هقاروأب روتسم هنأل ؟نيضوعلا دحأ لهج انهف

 ٠ 0 ١ مكحلا يف لضافتلاب ملعلاك «لئثامتلاب لهجلا نل

 ٠ هلثم رمتب لخنلا .سوؤر ىلع رمتلا عيب يه يتلا : ةنبازملا «ةلقاحملا لثمو

 ةجاحلل ءاهطورشب ايارعلا” ةلأسم «كلذ نم ينثتساو ٠ اذه يف لاقي «لوألا يف لاقي امف

 الئلو ؛قوقحلل اًظفح ؛هحالص ودب لبق رمثلا عيب نع ىهن امك ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأتو ٠ اهيلإ
 ٠ يرتشملا هب عفتني لباقم الب نمثلا عئابلا ذخأي

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 ١ - ةنبازملاو «ةلقاحملاو «ةرباخملا نع يهنلا ٠

 ٠ ةجاحلل ءايارعلا «ةنبازملا نم ىنثتسا - ؟

 ٠ ابرلا ىلإ انب يضفي كلذب لهجلاو «نيضوعلا يواستب لهجلا نم اهيف امل هذه نع يهنلا - ۳

 ٤ - دحاو سنج نم نييوبرلا ؛نيضوعلا نيب لضافتلا ملع اذإ عيبلا مرحي ىلوأ باب نم ٠
 ؛لقت اهنكلو ةهاعلا نمؤت ال دقو ٠ ةهاعلا نمأل «هحالص ودب لبق رمثلا عيب نع يهنلا - ه

 نم اهنأ سانلا نيب فراعتم هنكلو هحالص ودب دعب الإ ةهاعلا هبيصت ال لخنلا ضعبف

 ٠ ءاوتسا لمكي ىتح عئابلا نامض
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 5 هت نع ىهن م هللا لوسر نأ : هتك يراصنألا دوعسم ىبأ نع 691
 1 ب و 0 اهي 0000 هر

 «(0747) « (۲۲۸۲) ؛ (۲۲۴۳۷) مقر يراخبلا . نهاكلا ناولحو «ىغبلا اا 1

 . )۱٥٦۷([ مقر ملسمو «(01/1)

 « ءايلا ديدشتو «ةمجعملا نيغلا رسكو «ةدحوملا ءابلا حتفب : يغبلا : يغبلا رهم

 . داسفلا يف هلامعتسا ةرثكو ؛بلطلا : ءاغبلاو «ةيغابلا ينعي «ةلعاف ىنعمب «ليعف وهو

 ٠ عسوتلا باب نم ءارهم يمس «ىنزلا ىلع هاطعت ام ءاهرهمو
 . هتيطعأ اذإ (هتولح) ردصم ءءاحلا مضب نا نهاكلا ناولح

 هنإ ثيح نم «ولحلا ءيشلاب هبش ؟ةوالحلا 7 نم هلصأو : ٤۲۷/0([ يرابلا حتف يف لاق

 . ةلبقتسملا ةبيغملا ءايشألا ملع يعدي يذلا وهف : نهاكلا امأو
 . نيلاجدلاو نيذوعشملا نم امهوحنو مجنملا و «فارعلا) هانعم يفو

 : ىلامجإلا ىنعملا دع

 ناك املف .ةئيندلا ةثيبخلا قرطلا نع اًضوع هللا اهلعج «ةبيط ةفيرش ةميرك قرط قزرلا بلطل
 «ةعفنم نم اهيف ام اهلباقي ال ةميظع ةيناثلا دسافم تناك املو «ةيناثلا نع ةيافك ىلوألا قرطلا يف

 ٠ ثالثلا تالماعملا هذه اهتلمج نم يتلا ةثيبخلا قرطلا عرشلا مرح

 ١ - هلالحتساو هلكأ زوجي ال ثيبخ هنمثف ءسجر ثيبخ هنإف : بلكلا عيب ٠

 ٠ ايندلاو نيدلا داسف هب يذلا ءاهروجف لباقم ةينازلا هذخأت ام كلذكو - ۲

 «تانئاكلا يف فرصتلاو بيغلا ةفرعم نوعّدي نمم ؛ليلضتلاو لجدلا لهأ هذخأي ام هلثمو - ۳

 . لطابلاب اهولكأيف ؛مهلاومأ اوبلسيل - مهلطابب - سانلا ىلع نوليخيو
 قرطب هللا اهلدبأ دقو ءاهيف ضوعلا ميلست الو ءاهلعف زوجي ال «ةمرحم ةثيبخ قرط هذه لك

 ٠ ةفيرش ةحابم

 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 ةيشاملاو عرزلا بلكو «هريغو مّلعملا نيب قرف الو «هنمث ميرحت «بلكلا عيب نع يهنلا - ١
 . ةثالثلا ءايشألا هذهب طقف هؤانتقا زوجي امنإو «هريغو
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 لمع نم ثيبخ وهف «ةَمَأ وأ ةرح نم ناك ءاوس «هيلع ذخؤي ام ميرحتو ءاغبلا ميرحت - ۲

 . هقرط عيمج يف ثيبخ

 «نحلا ريضحتو ءىصحلا برضو «ميجنتلاو «ةفارعلا نم اهوحنو (ةناهكلا » ميرحت ~۳

 . ةيناطيشلا ةيفارخلا لامعألا هذه ىلع ءيش ذخأ ميرحتو

 هيلع بترتي امو ةرضم هيف ام لك نع ىهنت ةعيرشلا نأ ملعي اهريغو تايهنملا هذه نم - ٤

20 

 هس نيتئاملا دعب نوتسلا ثيدحلا ه

 رهمو ثي بلكلا نمل :لاق ملا هلل نسر نأ : جيد نب عقار نع 1۲۹۰
 ا 0 شأ (ثيبخ ماجحلا بْسكو «ثيبَح يغبلا

 ٠ + ىلامجإلا ضعلا #
 و . ةفيرشلا ةبيطلا بساكملا ىلإ اهبنجتنل ةئيندلاو ةثيبخلا بساكملا ماسي يبنلا انل نيبي

 اهبنتجي «ةلفاس ةهيرك ةئيند بساكم يهف «ماجحلا بسكو ءاهانز ىلع ةينازلا ةا «بلكلا نمث

 . ةءورملاو ةماركلا وذ

 : ثتيدحلا نم دافتسم ام د:

 . امهيلإ يدؤي ام بانتجاو «يغبلا رهمو «بلكلا نمث نع ىهنلا - ١

 . ثيبخ اهبسكمف «فرشلاو ةماركلاب ةلخم «ةيرز ةنهم اهنأل ؛ماجحلا بسك نع يهنلا - ۲

 مل هنيع فرعي مل نإو ءاّمتح لكؤي مل هنيعب مارحلا فرع اذإ : "'مالسإلا خيش لاق - ۳

 . اعرو كرتي مارحلا رثك اذإ نكل «هنم لكألا مرحي

 ١ ءاملعلا فالتخا د:

 . ماجحلا بسك يف ءاملعلا فلتخا

 م

 هللا ت

 ا هنأ نم ةريره وبأ ىور لو «ثيدحلا اذهل مرم هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تبيهذف

 . [حيحص دانسإب (57 )٥/ دنسملا يفإ دمحأ هاور «ماجحلا بسك نع ىهنا

 )١( هريغو «قحلا دبع» هيلع هبن امك «ملسم» دارفأ نم ثيدحلا اذه .

 )۲( ىواتفلا عومجم :رظنا )۲۹ / ۳۱۷-۳۱٤( .
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 م يعم ع

 ع يبنلا هرجزف ؛ماجح مالغ هل ناك هنأ» : دوعسم نب ةصيحم نع اضيأ دمحأ ىورو

 لاق ؟ هب قدصتأ الفأ :لاق . ال : م يبنلا لاق ؟ يل اًماتيأ همعطأ الأ : لاقف هبسك نع

 oF «) (هحضان هفلعي نأ هل صخرف « (ال) : ما يبنلا

 ع يبنلا ءاطعإب ةخوسنم يهنلا ثيداحأ نأل ؛لالح هنأ ىلإ : ءاملعلا ضعب بهذ

 ا اة حلاو لالا نوعا ةفزعم نإ اخي نا كلر قرع
 بسكلاو ءيدرلا ءيشلا ىلع اًضيأ قلطي «مرحلا ىلع قلطي امك «ثيبخلا ظفل نإ : لاقي
 موثلا عراشلا ىمسو 11317: ةرقبلاإ | (نوقفنت هنم ثيبَحْلا اوم لول: ىلاعت هلوقك «ءيندلا

 . ةيرز ةنهم نم ؛ءىند بسكم هال ؟بابلا اذه نم اًثيبخ ماجحلا بسك ةيمستف . نيثيبخ لصبلاو

 اًثيبخ ماجحلا بسك نوكيف . ةفيرشلا ةبيطلا بساكملاو «رومألا يلاعم يف بغري عراشلاو

 . هل لالح هنأ عم «ذخآلا بناج نم

22 
 نين ایک 10: ولأ

 ةرفإ ايارعلا تاج ۳

 هانثتسم ةلأسم يهو : - اهفيرعت يتأيو - ةيراعلا عيب زاوج يف ءاج ام هيف ركذي بابلا اذه

 كلذ حيضوت يتأيو {rov} مقر ثيدحلا يف هيلع مالكلا مدقت يذلا “ةنبازملا عيب ميرحت نم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ههيجوتو

 س نيتئام ا دعب نوتسلاو يداحلا ثيدح ا ه

 اد نأ ةيرعلا اتيحاضل صخر. ةا هلأ لوسر نأ تلف ثبات ندير نع 5
 ناس ا . 16190 / 30) مقر ملسو :(1188) مقر يراخبلا اهصرخب

 يق رر وو

 . اًبطر اهنولكأي اهصرخب ۹ / )7١ مقرإ ملسم لو

 : حاحصلا راتخم يف لاق . اياطمو ةيطم لثم ايارع اهعمجو . ةلوعفم ىنعمب ةليعف : ةيرعلا

 يف نولمعي نيذلا قيقرلا : حاضنلاو ٠ رئبلا نم ءاملا جرخت يتلا ةقانلا يه ةحضانلاو «كحاضن هفلعا» ةياور يف درو )١(

 . كلذ

 يف يناربطلاو دمحأ هاور :لاقو (1۳ /5) عمجملا يف يمئيهلا هدروأو ٤١١( / 0) دنسملا يف دمحأ هجرخأ (۲)

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر :لاقو ؛طسوألا

 باويأ ةثالث يف بابلا ثيداحأ يقابو «باب يف ايارعلا لعجأ نأ تيأرف !كلذ ريغو ايارعلا بابإ فلؤملا ةمجرت تناك (۳)

 . حراش - ها . ماكحألل ًاليصفت اهبسانت
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 تيمسو . ةليكألاو « ةحيطنلاك « ءامسألا دادع ىف تراصف تدرفأ اهنأل ؛ ءاهلا اهيف تلخدأ امنإو

 . 1١8١ /4) برعلا ناسلإ . )۲۲6/۳( ةا. اهتاوخأ نع ةصخرلاب اهدارفنال ( ةيرعل'

 هيف امل «هنع يهنملا ةنبازملا عيب هنأل «مرحم هلثم رمتب ليخنلا سوؤر ىلع رمتلا عيب نأ مدقت

 . نييوبرلا نيعونلا يواستب لهجلا نم

 : نيتهجو نم هيواست يفخ دقف «فاج رمتب بطر وهو هسوؤر ىلع هعاب اذإ هتالاح دشأو

 ١ - اصرخ اًعيِب امهنوك .
 . «لضفلا ابر» روص دحأ عيبلا اذهف « اا آلا اطر امهدحأ نوكو - ۲

 نوجاتحم سانلاو «هب هكفتلاو ةنيدملا يف بطرلا يتأيف «لوألا نمزلا يف ةليلق نامثألا تناك

 بطرلا نم هب نوهكفتي ام اورتشي نأ مهل صخرف «دوقنلا نم هب يرتشي ام مهضعب دنع سيلو «هيلإ
 . فافجلا ىلإ لخنلا رامث تلآ ول امهيواست كلذ يف نيعارم «ةبطر اهولكأيل فاجلا رمتلاب

 : تددحلا نم دافنسم ام د:

 اذه يف هذخأمو «هنع يهنملا ةنبازملا عيب هنأل ؛هلثم رمتب لخنلا ىلع رمتلا عيب ميرحت - ١

 . «صخر» ظفل ثيدحلا

 يف قباسلا ميرحتلا نم ىنثتسم وهو - اعرشو ةغل اهحرش مدقتو - ةيرعلا عيب زاوج - ١
 . ةنبازملا

 . ةصاخ بطرلا لكأ ىلإ جاتحا نمل ةصخرلا نأ - ۳

 هل اثمث لع يذلا ملا دعب ارق ةلغيتلا ىلع تطرلا ردقي نأ +5

 + ناتدئاف ٠

 اذه نم ينثتساو «مرحملا ابرلا روص ىدحإ وه يذلا ةنبازملا عيب يف ميرحتلا مدقت : ىلوألا

 ءاطورش اهيف ةصخرلل ءاملعلا طرتشا ءلصألا فالخ ىلع تءاج املف . «ايارعلا» ةلأسم ميرحتلا

 . ابرلا ةلماعم لصأ ىلع قاب اهضعبو ءاهثيداحأ نم ذوخأم اهضعب

 + ةلئاملا بلطل علا لووت اع ةلخنلا نرفع نا 2:3
 هذه سكع يف عنملا انبهذم نم روهشملاو . اًبطر هلكأيل بطرلا ىلإ جاتحمل نوكت نأ - ۲

 ديري نمل زاج اذإ هنأل ؛زوجي. هجو يفو رع هبطرب رمتلا ىلإ جاتحملا يرتشي نأ وهو : ةلأسملا

 ! ؟ لكايل رمتلا ىلإ جاتحا نمل زوجي ال فيكف «بطرلاب هكفتلا
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 . اهب يرتشي دوقن هعم نوكي الأ - ۳

 . اهتيلختب ةلخنلاو «هليكب رمتلاف «قرفتلا لبق اضباقتي نأ - ٤

 . اذه دعب يذلا ثيدحلا يف ىتأآيو ءقسوأ ةسمخ نع ديزت الأ - ه

 ولو «حص دحاو لجر نم قسوأ ةسمخ دحاو لكل بطرلا نم رثكأف نانثا ىرتشا اذإ - 5

 نينثا نم ىرتشا اذإ امأ . اًضيأ حص قسوأ ةسمخ رثكأف نيعئاب نم صخش ىرتشا

 . حصي الف قسوأ ةسمخ نم ديزأ رثكأف

 : ةيئاثلا ةدئافلا +

 ءاملعلا نم ةفئاط هب صخرو «ةصاحخ لخنلا ىلع زاوجلا نورصقي ءاملعلا نم روهمجلا

 ةمكحلاو «ةهكاف دلب لكلو ةنيدملا ةهكاف بطرلا نأل ؛رامشلا رئاس يف مالسإلا خيش مهنمو

 . ةماع ةصخرلاو ءاهلك اهيف ةدوجوم ةصخرملا
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 س نيتئام ا دعب نوتسلاو ىناثلا ثيدح ا س
 ت

 «قسوأ ةسمخ يف ايآرَعلا عيب يف صخر ي يبنلا نأ هقلف ةريره يب نع 1۲٣۲

 . )۱٥٤١(( مقر ملسمو «۲۱۹۰) مقر يراخبلا] . قسوأ ةسمخخ نود وأ

 + ىلامجإلا ىنعملا #
 هيلإ جاتحملا ردقلا ىلع رصتقا «مرحم لصأ نم ةجاحلل ةحابم «ايارعلا» ةلأسم تناك امل

 ةيافكلا لصحت ردقلا اذه يف هنأل ؟كلذ نود ام وأ طقف قسوأ ةسمخ هردق اميف صح رف «اًبلاغ

 . بطرلاب هکفتلل
 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 : بطرلاب هكفتلا ىلإ ةجاحلل ايارعلا عيب يف ةصخرلا - ١

 . ةجاحلا ردق اهب زواجتي ال ةصخرلا نأل ؛ةيافكلا ردقب ةصخرلا نوكت نأ - ١

 عاصلا نأ مدقتو . عاص ةئامثالث نوكيف « اًيوبن اًعاص نوتس : نيسلا نوكسب قسولا - ۴

 دحلا وه اذهو «سمخلا سمخو سمخلا (انتليكو) رضاحلا انعاص نع صقني «يوبنلا

 . زاوجلل ىلعألا
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 ١ ءاملعلا فالتخا ×

 الإ ايارعلا عيب زوجي ال هنأ ىلإ : ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا مهنمو «ءاملعلا نم ريثك بهذ

 «زاوجلا هيف ققحتي امب ذخؤيف ءةصخر ايارعلا عيبو «ميرحتلا لصألا نأل ؛قسوأ ةسمخ نود اميف

 ةاور دحأل عقو كش وهو [قسوأ ةسمخ نود وأ قسوأ ةسمخإ ثيدحلا يف عقو يذلا كشلا ىغليو

 انعنمو اهيلع قفتم هنأل ق قسوأ ةسسمخ نودا انزوج كلذلف eT وهو. ثيدحلا

 يور امبو «كشلا ةياورب ًالمع ةسمخلا يف زاوجلا ىلإ - ةيكلاملا مهنمو - مهضعب بهذو

 نمحرلا دبع» انخيش اهراتخاو «ةليلقلا ةدايزلا ىف كشلا رضي الف «ةصخرلا مومع ىلإ اهيف رظن

 . ىلاعت هللا همحر («يدعس لآ

 أَلا دعب عيب باب - ٤

 هاما و ل و ا عا قا و ا 2 هناا ا یک یک یک ا ےن ا و 0 8ے 8 ریا

 دق ًالخن عاب نم» :لاق 8 ع
 رے سس ی لو

 ا ااا )٤ مقر يراخبلا] . عاملا طرشي ب نأ الإ «عئابلل اهترمثف تربأ

 ّط طرتشب ن نأ الإ هعاب يذّلل هل هلامف دبع عاتبا نم» و ٠١٤١ / ۸۰ مقرإ ملسم)» لو

 . «عاتبملا

 : بياغلا دع

 . الكأ تلكأ نزوب ءاَربأ لخنلا تربأ : لوألاف . اهديدشتو ءابلا فيفختب : تربأ

 . اًميلعت هملعأ هتملع نزوب «اريبأت لخنلا تربأ : يناثلاو

 . 10 )١/ ةياهنلا)| . هثانإ علط يف «لخنلا ركذ علط نم ءيش عضو وهو «حيقلتل: ريبأتلاو

 نم وهف «يرتشملاو عئابلل ظفللا يتأيو عئابلا ىلإ ةراشإلا ةنيرقب «يرتشملا وه :عاتبملا
 . دادضألا

 نيحيحصلا يف يه لب ؛كلذك سيلو ؛هحيحص يف يراخبلا اهركذي مل ةدايزلا هذه نأ مهوي ؟ملسم لو :فنصملا لوق )١(
 عقوأ يذلاو !لخن وأ طئاح يف طرش وأ رمث هل نوكي لجرلا بابإ يف يراخبلا اهركذ دقو . يرابلا حتف يف هيلع هبن امك
 . ها . ىلوألا ةعطقلا ىلع هراصتقاو (عيبلا باب) يف اهل يراخبلا ركذ مدع وه « مهولا يف فنصلملا
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 : ىلامجإلا ىنعملا *:
 لؤصأ عاب نمف . مكحلا هب طانأ عراشلا نإف اذهلو هحيقلت وه لخنلا ةرمث يف لمعلا لا

 ىلع ةاقبم عئابلل يهف ءاهل هسفن تفرشتساو اهبحاص اهب لمع دق ةربؤم ةرمثلا تناك نإف ؛لخن
 ام اذه . يرتشملل نوكتف لوصألا عيب يف ةلخاد يهف ربؤت مل نإو « اهذاذج ناوأ ىلإ اهلوصأ

 ةرمثلا عئابلا ىنئثتسي وأ ؛عيبلا يف اهضعب وأ ةرمثلا لوخد «ىلوألا ةروصلا يف يرتشملا طرتشي مل

 ىلع نيملسملا نأل ؛اهذاذج ناوأ ىلإ اهلوصأ ىلع ةيقاب نوكتف قيناثلا ةروصلا يف اهضعب وأ

 هلامف هعاب نإف هلام هديب هديس لعج يذلا دبعلا كلذكو . اهنم اذهو ةحيحصلا مهطورش

 يف لخديف «هضعب طرتشي وأ «يرتشملا هطرتشي نأ الإ هلوانتي ال دقعلا نأل ؛هعاب يذلا هديسل

 + كد كلا نم ا ام
 . ثيدحلا قوطنم اذهو «عئابلل هترمثف بأ دق ًالخن عاب نم نأ ت

 . ثيدحلا موهفم اذهو «يرتشملل هترمثف ءربؤي مل ًالخن عاب نم نأ
 . هطرشب هل يهف اهضعب وأ «ربؤت مل يتلا ةرمثلا عئابلا ىنثتسا نإ

 . هطرشب هل يهف دقعلاب ةربؤملا ةرمثلا لوخد يرتشملا طارتشا نإ

 طرتشي نأ الإ إ . هلوق نم هب لوعفملا فذح نم ذوخأم ةرمثلا ضعب طارتشا ةحص

 . هضعب ىلعو هلك هيلع قداص وهف 1عاتبملا

 مكحلا نأل ؛همكح لكل نأ حيحصلاف «ربؤم ريغ هضعبو «(ريؤم هرمث ضعب ناك نإ
 اهترمث لك نوكتف ةدحاو ةلخن يف ريبأتلا ناك اذإ الإ . اًمدعو اًدوجو هتلع عم رودي

 ١ . اهلوأل عبت اهيقاب نأل ؟عئابلل

 وأ ءاقادص وأ «حلص ضوع لخنلا نوكي نأك : تافرصتلا عيمج عيبلاب ءاهقفلا قحلأ

 . كلملا لقن هيف امم كلذ ريغ وأ ةبه وأ ةرجأ هبحاص هلعج
 رو

 دعي ةربؤم يهو يرتشملا اهطرتشا وأ هريبأتلا لبق تيرتشا اذإ عيبلا يف ةرمثلا لوخد

 القتسم سيلو هلصأل عبات هنأل ؛هيف صخر نكل هحالص ودب لبق رمثلل اًميب

 نيب عمجي اذهبو اهنم ةروصلا يذهو الالقتسا تبثي ال ام ءاعبت تبثي) ةماعلا ةدعاقلاو

 . نيصنلا



 هطرتشي نأ الإ عئابلل لاملاف ءهب فرصتي الام هيدي نيب لعج دقو ءادبع عاب نم نأ - ٩

 ام هيف طرتشي ذئنيحو « عيبملا عم لخديف «هضعب طرتشي وأ «ةقفصلا عم يرتشملا

 . تاعيبملا نم هريغ يف طرتشي

 نمثلاو ةضف هعبتي نأك «نمثلا عم ابرلا هلخدي ام عيبملا دبعلا عم نوكي نأ رضي ال - ٠

 . عبات هنأل «ةيضف تاللاير

 هارتشا نإو «ءاملعلا قافتاب زوجي ال ةيقبتلا طرشب عرزلا عيب : 2١7 مالسإلا خيش لاق - ١

 يبنلا نإف «ءاملعلا ريهامج دنع زجي مل اًقلطم هعاب نإو « قافتالاب زاج عطقلا طرشب

 . دتشي ىتح بحلا عيب نع ىهن مي

 هضبق لبق ماعطلا عيب نع يرتشم ا يهن باب - ه

 س نيتئام ا دعب نوتسلاو عبارلا ثيدح ا ده

 الق اًماَعَط عاتبا نما : لاق میا هللا لوسر نأ : قي رمع نب هلل ل 00
 . 1616530 مقر ملسمو 401117) مقر يراخبلا (هيفوتسي ىتح هعبي

 ملسمإ . هلثم .. سابع نبا نعو (ةضبقي ىتحا : 0o1} /*9) مقر ملسلإ ظفل يفو

 . )۱٥۲٥([ مقر

 + بيرغلا ١

 . ىرتشا نم ينعي : عاتبا نم

 .بورشمو لوكأم نم «موعطم لك ةغل : اًماعط

 . ةصاخ ّرْبْلا ىلإ فرصنا ءزاجحلا يف ماعطلا قلطأ اذإ «لوألا ردصلا يفو

 : ىلامجإلا ىضعملا +

 نع يرتشملا ميكحلا عراشلا ىهن «كلملا تالمكمو «دقعلا تاممتم نم ماعطلا ضبق ناك ال

 يف فلتلل ةضرع - ضبقلا لبق - هنأل ؛هفرصتو هدي تحت نوكيو «هيفوتسيو هضبقي ىتح هعيب
 . لوألا دقعلا خسف ببس امبر «ضبقلا لبق هيلع دقعلا نألو « عئابلا نامض

 عئابلا هلواح « حبرب ناك نإو . خسفلا يرتشملا لواح «ةراسخب ناك نإف

 . VY) / ۲۹) « یواتفلا عومجما يف (۱)



 مالعلا ريسيت DOOD DDD DD DODD e عد ع

 : تيدحلا نم دافتسي ام د:

 ١ - هضبق لبق ماعطلا عيب نع يهنلا .

 ليكملا وهو «ةيفوت قح ىلإ جاتحي اب صاخ هنأب رعشي ام [هيفوتسي ىتحإ ظفل يف - ۲

 «فازجلا يف «عيبلا نع يهنلا مومع ديفي ام !ضبقي ىتحإ ظفل يفو .نوزوملاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف فالخلا يتأيو «نوزوملاو «ليكملاو
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 مهنمو - ءاملعلا نم ريثك قحلأ نكلو «عيبلاب هيف فرصتلاب ثيدحلا يف درو يهنلا - ٤
 هيلإ ةليسو نوكت وأ «عيبلا ىمسم تحت لخدت دوقع ضعب - ةلبانحلاو «ةيعفاشلا

 . ةلاوحلاو «نهرلاو «ضوع ىلع ةبهلاو «ةراجإلاك

 اهيف حماستي دوقع اهنأل «هيف فرصتلا زوجيف «هارجم 0 امو عيبلا ادع ام امأ - ه

 . ةيفخ اهيلإ راشملا دقعلا خسف ةلواحم روذحمف حبرلل دصقت مل اهنألو «ريسيلا ررغلاب

 مامإلا نع ةيوق ةياور وهو «هضبق لبق ءيش يأ عيب نم عنملا ىلإ «ةيعفاشلاو ةيفنحلا تبهذ

 ليقع نبا) هباحصأ نم اهراتخا «دمحأ

 نأ ركذو ءاهححصو “ «ميقلا نبا» اهراتخاو «دمحأ لوصأ لدت هيلعو : خيشلا لاقو

 . اهيف لوقلا لاطأو «ماعطلا ثيداحأ يفانت ال اهثيداحأ

 يف ةيكلاملا تبهذو . هضبق لبق ولو - مهدنع - زوجيف «راقعلا عيب اونثتسا ةيفنحلا نكل

 نم روهشملا يف ةلبانحلا تبهذو . ةصاخ نزولاو ليكلاب ماعطلا نم عيب ام عنم ىلإ «مهنع روهشملا

 يف قرف الو « دقعلل ةمدقتم ةيؤر وأ «ةفصب وأ دع وأ نزو وأ «ليكب عيب ام عنم ىلإ : مهبهذم

 كلذ يف يوتسيو «موعطملاب كلذ صاصتخا ىلإ ةيكلالا ضعب بهذو . هريغو موعطملا نيب كلذ

 . اهريغ وأ اًنوزوم وأ «ًاليكم وأ ءاًفازج نوكي نأ

 الإ بهاذملا ءاهقف نم درفني ملو ءءاملعلا عيمج ءارآ عمتجت عيبلا نم ردقلا اذه يفو

 وأ «دعلا وأ «نزولا وأ ليكلاب عيبملا ىلع عنملا اورصق نيذلا «ةلبانحلا بهذم روهشمب نوديقتملا

 (يقرخلا» اهيلع ىشم .اًقلطم ماعطلا عيب عنم دمحأ مامإلا نع ةياور - انه - هنأ عم "0 عرذلا

 . عنقملا حراشو «ينغملا بحاصو

 )١( «داعملا داز» ىف )0 /  )( . )۷۳١عارذلاب سايقلا :عرذلا .
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 : لاوفألا هذه ةلدأ د

 نبا ميك ن ا دمحأ هاور اع : «مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةيفنحلا لدتسا

 : لاقف . ( ياتو هن يل حبان سو يرن و 65 لاق مازح

 قال ب ا نوط
 ءاملعلل لاقم هدانسإ يفو ها

 نبا كي ف7 1 : نباو 6 ( مكاحلا هححصو ٤ ) ينطقر ادلاو ¢ واد هاور امو

SE RE RE 
 ؛مھلاحر ىلإ الا اروي تح عاق تح علسلا عاب ذأ یھت متل يبل نا : تبا

 ىتح هع الق اًماَعَط تعقب اإ : و e لاق راجت نع 7 (نمخأ الو

 ريس وسو د

 . نزولا وأ ليكلا يف نوكي اإ عاقيتسالاو . (هيفوتست

Eم هل ا سا ا  
 o e> وتو 2

  aلاكي ىتح هْعِالَف اماَعَط ىَرتسش | نم : لاق 3 6-0 يتلا .

o 

 نأ

 الا ) هأور اب : «نولدتسیف «هريغو ازا ني مولا يف نرقرفي ال نين امأ

 اًقاَرج ماعطلا نوعان اوناک) لاف رمع نبا نع 2199( ىنابتلاوو ١9 دوا و بالو 3" ماسلا
 روە سل و م

 eS تت هللا لوسر مهاهنف قوسلا ىّلعأب

 ES الا را

 . فازجلاب حيرص صن ءاغإت ةع ن تر ذأ عم یو كارلا ییا و

 )١( دنسملا يف )۳ / 4١ , ٤١١( . )( نئسلا يف )٤ /  ۳۹مقر 1505( .

 مقر يذمرتلاو (7007) مقر دواد وبأ هجرخأو :تلق )١177( حيحص ثيدح وهو (۲۱۸۷) مقر هجام نباو .

 )۳( مقر ننسلا يف )5( . )۳٤۹٩( ننسلا يف )۳/ ۱۳( .

 . هريغل نسح ثيدح وهو (1) . ٤١( / ۲) كردتسملا ىف (0)
 . (۳۹۲ / ۲) دنسملا يف (0) . (۱۵۲۹ / )41١ مقر هحيحص يف (۷)

 . (۳۹۲ / ۲) دنسملا يف ۱٥۲۸( . )٠١( / 50) مقر هحيحص يف (9)

 )١١( مقر هحيحص يف )۱٥۲۸ /۳۹( . )١١( مقر هحيحص يف )۲۱۳۷( .

 . )۳٤۹٤( نتسلا يف ۱٥۲۷( . )١15( / ۳۷) مقر هحيحص يف (1)

 )١5( ننسلا يف )٤ /  ۳۸ . ۳۷مقر 25194 3199 1۲۰۰ 0501١(.
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 توبث نأل ؛ةيكلاملا امهب لدتسا نيذللا ,ةريره يبأو ,رمع نبا يثيدح يفانت ال ةلدألا هذهو

 . هريغ يف مكحلا توبث مدع مزلتسي ال ,نوزوملاو ليكملا يف ضبقلا بوجو
 ناكأ ءاوس ماعطلا يف عيبلا عنم صاصتخا ىلع - اهموهفمب - لدت نيتفئاطلا نيتاه ةلدأو

 «مهدعب نيذلا بهذم وه امك ءاضيأ فازجلاو امه وأ ,ةيكلالا بهذم وه امك ءاًتوزوم مأ اليكم

 يتلا ,ثيداحألا قوطنم مواقي ال هنإف ءهئيجم انضرف ولو ,ةجحب سيلو «بقل موهفم» هنكلو

 . ةيعفاشلاو ةيفنحلا اهب لدتسا

 هيلع ف اهنأل ؛اًضيأ ماعطلا ثيداحأ ميهافم يهف «ةلبانحلا بهذم نم روهشملا ةلدأ امأ

 وه هنأل ؛نزولاو ليكلاب عابي ام ىلع هرصق نأو .ماعطلا ىلع روصقم مكحلا اذه نأ ىلع لدف

 . هعيب يف - اًبلاغ - يراجلا

 لام نم وهف اًعومجم اًبح 5 سلا كرا اف نأ لا شما رمع نبا نع يور الو

 . يرتشملا وه ,عاتبملاو اًقيلعت 2١١ يراخبلا هاور «عاتبملا
 وأ دع وأ «نزو وأ «ليكب عيب امم ,ةيفوت قح ىلإ جاتحي ام لك ىلإ .مكحلا اذه اودع مث

 . ةيفوت قح ىلإ جاتحي هلك اذه نأل ؛دقعلا ىلع ةمدقتم ةيؤر وأ ةفصب عيب وأ عر

 ١ نات داق +

 عنص ال ام = ةيوامسلا ةفآلا يف فلتلا نامض نولعجي بهاذملا ءاهقف : ىلوألا

 يرتشملا مهدنع حصي امف . حئاوجلا نم كلذ وحنو ءدارجلاو .دربلاو «رحلاك ءاهيف يمدآل

 . بيعت وأ فلت اذإ «هيلع هنامض نوكي «عيبلاب ضبقلا لبق هيف

 . كلذ يف مدقتملا مهفالتخا بسح ىلع عئابلا نامض نمف «هيف هفرصت حصي ال امو

 OE ل ا ا لل م

 . هلوانتب لوانتي امو . هلقنب ,لقني امو . هعرذب عرذب عيب امو . هدعب دعب عيب امو . هنزوب

 . يرتشملا اهعضيو هدي عئابلا عفري نأب «هتيلختب ,رجشلا ىلع رمثلاو راقعلاو

20 

 )١( هحيحص ىف )٤ /  ۳٢۱(0ا مقر بابلا .



 رخ

 وجو ْز 4۹ 1 DED TD FD ED EDD CD TD TD هت: DDD AD ماجمحألإ ةطمغ 2رن

 ه ساو م

 ثئابخ ا عيب رحت تا

 هنأ :مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةنسلأ ىلعو ةقباسلا بتكلا يف ا يبنلا تافص نم

 . ثئابخلا مرحيو «تابيطلا لحي يذلا

 . كلذ ريغو تاداعلاو «سبالملاو «براشملاو لكاملا يف ماع عيرشت اذهو

 دخ اه: لكل دتخم انآ ابك هی لک یو ی 5 لغ فا یک دعاك تشو

 1 ا اهيا باقل لازللو
 اهيف دولخلاو ءاقبلا رصانع نمو «ةعيرشلا هذه لامك نم اذهو

 .نايدألا دسفي امل جذامن اهنأ ىلإ ةراشإ «تددع هيف تامرحملا نأ دجت يتآلا ثيدحلا لمأتو

 . ميلع ميكح هللاو . اههابشأو اهعاونأ ىلع هيبنتلا :اهركذب داريق + لوقعلاو «نادبألاو

 نالا دعي نرتسلاو سماح تيدا وو

 هلوسرو هلا نإا :حتقلا ماع لوقي هيلي هللا لوسر عمس هنأ كلت رباج نع ] 1۲٠٠
 رنا رع لع ع

 . «ماتصألاو ءريزنخلاو ةتيملاو حلا عيب مرح
 ا

 ولج ا اهب نهديو ل اهب ىَلط اتا ةي موحش تير هللا لوسر ی :ليقف

 لتاق» :كلذ دنع هم هلا لوسر لاق م مارح وهال :لاقف . ؟ساثلا اهب حبصتسيو

 و و ريو و ريس ر دو رر 3

 ,578) مقر يراخبلا] . مَ اوُلَكأف هوعاب مت هولمج اهموحش مرح امل لل نإ دوهيلا هلا

 , ةوباذأ : هولمجا 05۸1(]1) مقر لسمو

 . ناضمر رهش يف ةرجهلا نم ةنماثلا ةنسلا يف ناكو «ةكم حتف وه : عقلا ماع

 . لالجإلاب درفتو «هتمظع تلاعت هللا عم اًبدأت دحاولا ىلإ ريمضلا ةداعإب : مرح

 رغ ةاكذ تكذ وأ ءاهفنأ فتح تتام ام «ميملا حتفب : ةتيملا

 ةصوصخم ةئيه ىلع ءاهريغو راجحألا نم ذختملا نثولا» وهو (منص هدرفم : مانصألا
 . ةدابعلل

 همت ‹ ةتيملا موحش عيب مكح نع ينربخأ : ةتيملا موحش تيأرأ

 وه جرا يهو حيباصملا يف هنولعجي نيح «هب نوئيضتسي يأ : سانلا اهب حبصتسي ؟ اهيف
 . عيبلا ىلع دوعي ريمضلا : مارح
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 0 لرملاكشللل  صوذدوهههضشصح 8 تو |( «fA تك هت

 ميرحت ةلع ىلع هيبنت هيفو . ةلطابلا ةليحلا هذه نم هوبكترا امل «هللا مهنعل : دوهيلا هللا لتاق

 باذملا محشلا «ليمجلا )و . هوباذأ يأ . ةففخملا ميملاو ميجلا حتفب : هولمج . ءايشألا هذه عيب

 . 598/1(1) ةياهنلا|

 : يلامجالا ىنعملا د

 هيف ام لك نم ترذحو «رشبلل حالص هيف ام لكب «ةيماسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا هذه تءاج

 . نايدألاو نادبألاو لوقعلا ىلع دوعت ةرضم

 . ثئابخلا تمرحو ءانل ضرألا يف هللا قلخ ام بلغأ يهو - تابيطلا تحابأف

 اهنم دحاو لكف « ثيدحلا اذه يف ةدودعملا ةعبرألا ءايشألا هذه ةمرحملا ثئابخلا كلت نمو

 . راضملا نم عون ىلإ هب راشي
 ناسنإلا نع لوزت اهب يتلا «ثئابخلا مأ يه - لقعلا رماخو ركسأ ام لك يهو - رمخلاف

 ةعاشإو «مئاظعلاو تاركنملا عاونأب هوهلو هركس لاح يف يتأيو . اهب هللا همّرك يتلا لقعلا ةمعن

 هلا نكد فو را نع لاو ةماعلا ني ءايضتلاو ةزادعلا

 نقتحا وأ ضارمألاو تابوركملاب تممست نأ دعب الإ - اًبلاغ - تمت مل يتلا «ةتيملا ركذ مث

 ةفيج يهف ءاذه عمو . ةحصلل مدهو «ندبلا ىلع ةريبك ةرضم اهلكأف «هدسفأف ءاهمحل يف اهمد

 ؛ضرم ىلع اًضرم تراصل ءاهنم ززقتلاو اهتهارك عم تلكأ ولو «سوفنلا اهفاعت «ةسجن ةنتن ةثيبخ

 . ءالب عم ءالبو

 ضارمأ ىلع يوتحي يذلا ريزنخلا وهو ءاهعشبأو اههركأو تاناويحلا ثبخأ ركذ مث

 رذق وهف اذه عمو «ةددعتم هدسافمو «ميظع هررضف . اهليزتو اهلتقت رانلا داكت ال «تابوركيمو

 ةيرشبلا لالض يه يتلا مانصألا يهو «ىمظعلا ةدسفملاو ربكألا ررضلا هيف ام ركذ مث . سجن

 ردصم يهف «هقلخ ىلع هقحو هتدابع يف تكرشأو ىلاعت هللا بروح اهب يتلا يهو «مهتنتفو

 . ةنتفلا طحمو «لالضلا

 ٠ اهرش نم سانلا ذاقنإو ءاهتبراحمل الإ بتكلا تلزنأو لسرلا تلسرأ امو

 . اهب رانلا تّيجوُتسا مكو ؛ممأ نم اهب لض مكو «قئالخ نم اهب نتف مكف
 . نيدلاو ندبلاو لقعلا ىلع دوعت يتلا «راضملاو دسافملا نيوانع «ثئابخلا هذهف

 ةياقو اهبانتجاف . نايدألاو نادبألاو لوقعلا دسفي امل ةنايصو «ثيبخ لك بانتجال ةلثمأ يهف



 ١ تديدحلا نم دافتسم ام +

 ‹رمخلا ىمسم يف لخديو . هب يوادتلا وأ ؛هبرشو هيلع نيعي امو هلمعو رمخلا عيب ميرحت - ١

 «ريعش مأ رمت مأ «بنع نم ناكأ ءاوس ءيش يأ نم دخأ ادماج وأ ًالئاس ءركسم لك

 . ةمرحم ثئابخ اهلكف «تاقلاو ناشار «نويفألاو «شيشحلا هلثمو

 «ندبلاو «نيدلاو «لقعلا ىلع ةميظعلا دسافملاو ةريبكلا راضملا نم اهيف ال تمرح - ؟

 .ىفخت ال دسافم نم كلذ ريغ ىلإ «تايانجلاو تاوادعلاو رورشلا نم هرجت امو «لاملاو

 « اهئازجأ نم هيف ةايحلا يرسَت ام لكو ءاهبصعو ءاهمدو ءاهمحشو ءاهمحل :ةتيملا ميرحت - ۳
 يهف «ةساجنلاو ةراذقلاو نقلا نم نيش انو ةقدنلا ىلع ريما يامال ةكيرخو
 . اهعيب مرح حلاصملا ءافتناو راضملا هذه لجأ نمو :ةثيبخ ةهيرك

 ةلص هل سل هنأل ؟ةتيملا نم شيرلاو «فوصلاو «ربولاو رعشلا :ءاملعلا روهمج ىنئتسا - ؛

 . اهثبخ نم بستكي الف «ةايحلا هلحت الو اهب

 هتالضف غابدلا ليزيو ءاديج اًعبد غبدي نأ دعب نكل «غبدلا لبق سجن وهف ءاهدلج امأ

 .تاسبايلا ىلع هلامعتسا رصقي مهضعبو ٠ روهمسجلا دنع رهطيو لحي هنإف ؛ةئيبخلا
 : © (ظرقلاو ءاملا هرهطي» :لاق لم يبنلا نأل «ىلوأ لوألاو

 ةدسفم يه يتلا ثئابخلا نم وهف «هبرقو هتسمالمو هلكأ مرحيو - ريزنخلا عيب ميرحت - 5
 «هضارمأب دسجلا ممسي هنأل ؟ميظع لقعلاو ندبلا ىلع هررضف ءاهيف ةحلصم ال ءةضحم

 ٠ ةدوربلاب اوفرع دقف «هلكأت يتلا ممألا يف دهاشم وهو ؛«ةثيبخلا هعابط نم هلكآ ثرويو

 ءاهجيورتو اهذاختاب «نيدلاو «لقعلا ىلع «ريبك رش نم هرجت امل «مانصألا عيب ميرحت - 5

 عنصت يتلا ليثامتلاو ؛ىراصنلا راعش وه يذلا «بيلصلا كلذ نمو « ىلاعت هلل ةداحم

 ءاهريغو فحصلاو تالجملا يف رهظت يتلا روصلا هذه ءاًضيأ اهنمو ٠ ءارزولاو ءامعزلل

 «ةيسنجلا مهزئارغ تراثأو بابشلا تنتف يتلا «ةنجاملا ةيراعلا ةعيلخلا روصلا اميس ال

 . روجفلاو ةراعدلا نع ةرفاسلا ةنجاملا رظانملا اصوصخ ؛«ةيئامنيسلا مالفألا اهنمو

 ىتح “ركنملا سانلا فلآ نكلو ءاهيف ةحلصم ال ةدسفمو «هيف ريخ ال رش اهلك هذهف

 ۰ . ناعتسملا هللاف ءاًقورعم راص

 نم حجرأ دسافملا تناك اذإ اميس ال .حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد نأ - «٠

 + هب نوبي اوناك ؛ ملسلا قرو: :ظرقلا (1)
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 هل اوددع امل اذلو ءاهب ةلماعملاو ءاهعيب حبت مل كقتيملا موحش حلاصم نإف . حلاصملا

 . مارح وه ءال : لاق - اهعيب غوست اهلعل ءاهعفانم

 .هب هوملعأ امل هنع مههني مل هنإف هب سأب ال ىدعتي ال هجو ىلع ةساجنلا لامعتسا - ۸

 . لامعتسالا ىلإ ال «عيبلا ىلإ عجار «مارح وه» : هلوق يف ريمضلاو

 هميرجت اًناع نمألا يتأي نم نإف هنعلو هبضغل ببس للا مراحم ىلع ليحتلا نأ - ٩

 ٠ . ليحلاب هيلإ اعرذتم هيتأي نم فخأ

 ا ىج ريو هللا دودج یل ادعا اف م لرألا نرد -

 نوكيف «بوتي الف «هماثآ لع هذه هتليحبو «ىلاعت هللا عداخم وهف : يناثلا امأو -

 . ىلاعت هللا نع اًبوجحم
 ٠ - مهيلع بوضغملا نوهيلا ةنس يه ليحلا نأ .

 الو تامرحملا نايشغو دوهعلا ضقنو ليحلا ىلع مهلمح ميدق ةداملل مهبح نأ - ١

 . مهلمش هللا تتش هنوهمعي مهيغ يف نولازي

 ؛اهنوتأي ةتيملا محش يف عفانم هل اوركذ ءايشألا هذه ر مع يبنلا مهل ركذ املف 5

 اهوعيبت ال » :لاقف قدوصقملا عفانملا هذهل «ةمرحملا ءايشألا هذه نم اهميرحت ينثتسي هلعل

 . هوركذ اميف اهلامعتسا نع مههني ملو . عفانملا هذه هغوست ال (مارح اهعيب نإف

 تامرحملا لالحتسا نم دوهيلا هيف عقو امم مهرذح هتمأب هحصنو هتفأر لامك نم مث -

 رعشيل نعللاب دوهيلا ىلع اعدف لههبشي اميف مهلثم اوعقي الئل ةرفاسلا ةئيندلا ليحلاب

 موحشلا دوهيلا ىلع مرح امل ىلاعت هنأ مهل نيبو . ليحلا باكتراب مهتميرج ميظع هتمأ

 مرحملا محشلا اوباذأ نأ ىلإ - ةداملل مهتدابعو ىلاعت هللا مهتعداخم نم - اودمع

 مل مهف ةيصعم اوبكتري مل مهنأ لذهب اومعزو هنمث اولكأو موعابو هلكأ مهيلع

 هيهاونو ىلاعت هللا رماوأب بعالتلا وه اذهو يحشلا نمث اولكأ امنإو يحشلا اولكأي

 . هدودحو هماكحأب فافختسالاو

 : مر هلوقل اًقادصم یلاعت هللا ةعداخمو ليحلا باكرا نبا مال املا ام انباصأ دقلو -

 بح راج اولخ د ول يملا ةذقلاب ةذقلا وذح ْمُكَلْبَف ناك ْنَم نس نيك رل

 (VYY. o0)} مقر يراخبلا| . ناعتسملا هاف (هوُمتْلَحَدَل

كي يذلا شيرلا نيب ام نومئالي اوناك دقو هب ىمري يذلا مهسلا ةرخؤم يف عضوت يتلا ةشيرلا ةذقلا )١(
 .هرخآ يف نو



 تح (r) ةصدص همم دمع هدددصدم را ةدمغ جرش
 لطابلا اوفا انقزريو اقح قحلا اتری نأو « ةيادهلاو ةمصعلا ىلاعت هللا لأسنو -

 . هبانتجا انقزريو ًالطاب

 ضعب تليزأو اهئامسأ ريغب ءايشألا تيمس ولو « قئاقحلا ريغت ال اهنأو « ليحلا ميرحت - ١

 . اهتافص

 . هريخ ىلع هرش حجر وأ« رش هيف ام لك نم رذحلاو ريخلا هيف ام لكب ءاج عرشلا نأ - ۳

 اهررض دوعي يتلا « ةمرحملا ثئابخلا عاونأل جذامن ثيدحلا يف ةدودعملا تامرحملا نأ - ٤

 . قالخألاو عابطلا وأ « ندبلا وأ . لقعلا وأ « نيدلا ىلع

)۱( 

Mm 

 ثئابخلا عاونأ نايبل قيس ثيدحلا اذه نأكف

 ملْسلا باب - ٠١
 « اًملسو « سلجملا يف لامل سأر ميلستل « املس يمسو « ىنعم« اًنزو « فلسلا وه : ملسلا

 . دقعلا سلجمب ضوبقم نمثب لجؤم « ةمذلا يف فوصوم ىلع دقع : ااعرش هفيرعتو . هميدقتل
 . عيبلا نم عون هنأ ملعي فيرعتلا اذهبو

 هلوقف باتكلا امأف . حيحصلا سايقلاو « عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلا ٠ هزاوج يف ,لصألاو

 نبا لاق . 1147 : ةرقبلا] | «هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيل اهيأي» : ا

 هذه أرق مث هيف نذأو هباتك يف هللا هلحأ دق ىمَسُم لجأ ىلإ نومضملا فلسلا نأ دهشأ : سابع

 ءاملعلا نم دحأ نع لقني ملف « عامجإلا امأو . ىتآلا بابلا ا امأو. ةيآلا

 : تحلف اهنا ليلا رز ريع ىلع ی نق يعفاشلا لاق . هعنم

 . يرتشملاو عئابلل ةحلصملاو سايقلا قفو ىلع وهو

 دقو « نمثلاب هعسوتب عفتني عئابلاو ٠ ةرضاح اهتميق نم لقأب ةعلسلا ءارشب عفتني يرتشملاف
 ضبق طرش ثيح . ررغلاو ررضلا نع هدعبتو « ةحلصملا هيف ققحت يتلا طورشلا هيف تطرتشا

 ملسملا طبضو « لجألاو نيضوعلاب ملعلا هطرشو «ةعسوتلا نم ةدئافلا لصحتل ؟ سلجملاب نمثلا

 « نمثملا ليجأتو نمثلا ليجأت نيب قرف الو. تامصاخملاو عازنلا داعبإل «ةيعرشلا هريياعمب هيف

 ٠ ريخلاب الإ يتأي ال عرشلاو «ةحلصملاو سايقلا قفو امهالكف

 )١( حراش- ها. ثيدحلا اذهل ةمدقم اهانلعج يتلا ؛ةمجرتلا تذخأ ىنعملا اذه نم .
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 يهنملا (كدنع سيل ام عيب باب 50 «سايقلا نع هجورخ ءاملعلا ضعب نظ دقو

 يش ىف هنم سيل مارح نب ميكح :تيالحع يف هنع
 اهبحاص نم اهيرتشيل امنإو ,هكلم يف تسيل ةنيعم نيع عيب ىلع لمحي ميكح ثيدح نإف

 . هيلع رودقم ريغ ىلع دقعو ,ررغ اذهف ,يرتشملا اهيطعيف

 . لجألا لولح تقو هليصحت نم نكمتي ال هنأ ملسملا نظي يذلا ,ملسلا ىلع لمحي وأ

 ال ممذلا هقلعتم نأل ؛ءيش يف ثيدحلا نم سيلف ءهطورش ىفوتسا يذلا ملسلا امأف

 نهيف اًنالث نأ مدي يبنلا د دقو , هيلإ ةيعاد ةجاحلاو « سايقلا قفو ىلع وهف .نايعألا

 . هنم ملسلاو [لجأ ىلإ عيبلا] اهنم ركذ ,ةكربلا

 س نيتئام ا دعب نوتسلاو سداسلا ثيدح ا هه

 نوقلسي مهو ةنيدملا مك مو هللا لوسر مدق :لاق عيب سابع نب هللا دبع نعإ | ۲۹٢

 ق ص ياشسل الا :لاَقَق . ثالّثلاو نيتتسلاو تسلا راما يف

 , 177 £) مقر ملسمو 6 , (874) (۲۲۳۹) مقر يراخبلا] . مولع لجأ ىلإ مولع

 : ىلامجإلا عملا

 كلذو و . نوفلسي - رامثو عورز لهأ مهن أال - ةنيدملا لهأ دجوف .ارجاهم ا يبنلا مدق

 رر مهرقأف ءنينس ثالث وأ ,نيتنس وأ ةنس ةدم ,رامثلا يف نمثملا اولجؤيو نمثلا اومدقي نأب

 فلسلا نأل ؛ررغلا ىلإ يضفملا عئابلا دنع سيل ام عيب باب نم اهلعجي ملو . ةلماعملا هذه ىلع

 تاعزانملا نع مهدعبت اماكحأ ةلماعملا يف مكي مهل نيب نكلو . نايعألا ال ممذلا هقلعتم

 هردق طبضيلف ءيش يف فلسأ نم : لاقف لجألا يف ةدملا لوط اهرجي ابر يتلا تامصاخملاو

 تعطقنا ,هلجأو هردق فرع اذإ ىتح مولعم لجأب هطبريلو ,نيمولعملا نييعرشلا هنازيمو هلايكمب

 . مالسب هقح يرتشملا ىفوتساو ,ةرجاشملاو ةموصخلا

 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 اج نم دقعلا نوكي نأ دب الف . هعاونأ دحأ هنأل ؛عيبلا يف طرتشي ام ملسلا يف طرتشي

 امم هيف ملسملا نوكي نأو ءاضرلا نم هيف دب الو هيف هل نوذأم وأ هيلع دوقعملل كلام ,فرصتلا

 . نيمولعم نمثملاو نمثلا نوكي نأو ,هلولح تقو هيلع ةردقلا نم هيف دب الو «هعيب حصي

 ةلماعملا يضفت الئل ؛هريرحتو هطبض ةدايز ىلإ عجرت اطورش طورشلا هذه ىلع ملسلا ديزيو

 . انعم يذلا ثيدحلا نم طورشلا هذه مهأ ذخأنو ,ةمصاخملاو راجشلا ىلإ
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 وأ ءاًنوزوم وأ اليكم ناك نإ ,نييعرشلا هنازيم وأ هلايكمب هيف مّلسملا ردق نيبي نأ - ١

 رغصلا وأ ربكلاب دودعملا فلتخي الو دعي ام ناك نإ هَدعَب وأ ردي ام ناك نإ ,هعرذب
 ١ . ًرهاظ اًفالتخا ءامهريغ وأ

 لجأ ىلإ الو ًالاح حصي الف ,اّمولعم نوكي نأ لجألا يف دب الو .ًالجؤم نوكي نأ - ۲

 . لوهجم

 نأل ؛«فلسيلف» : مفي. هلوق نم ذوخأم اذهو ,دقعلا سلجمب نمثلا ضبقي نأ - ۳

 . هنمثم لجأو هنمت لجع يذلا ,عيبلا وه فلسلا

 نم هؤافو ناك نإو ,دقعلا وس يذلا وه اذهو ,نايعألا يف ال ةمذلا يف ملسي نأ - ٤

 . دقعلا تقو دجوت مل عورز وأ رامث نم ىفوتسي امنإو ,عئابلا دنع دوجوم ريغ ءيش

 دقعلا نأو «كدنع سيل ام عبت الو» : هلوق يف يهنلا هلوانتي مل ملسلا نأ نيبت اذهبو

 دويق ركذب ءاهقفلا ضعب هيف ددش دقو . ةربتعملا هطورش مهأ هذه . سايقلا قفو هيلع

 حضاو ليلد اهيلع سيل ,.دودحو

 عيبلا يف طورشلا فا ۸

 دنع نوما + و هلوتل ىلع تطرف نل اهمازتلاو ”قحضلا :طورشلا يف لصألاو

 00 ir الح مرح وأ اًماَرَح لَحأ اطرش الإ مهطورش

 س نيتئام ا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدحلا ع

 را تناك .تلاقف ةريرب ينتءاج : :ثلاَق اهداف ةشئاع نع ۷

 تلف «يل كالوو مهل ادع نأ ۽ كلها 6 نإ :تلقف . يننيعأق يقرأ ماع لك يف
0. 

 ل مانع نيف تا 56 اوبأف مهل تّلاقف اًهلهأ ىلإ ة ةريرب َتَبَهَذَف
 للك نع

 . ءالولا مهل توكي نا الإ ! اوبا هيلع كلذ تضر ين :تَلاَقَق ل

yyنمل ءالولا امن «ءالولامُهَل يطرَماَو اهي :لاقف د او كلو يلا  
 9 211 ا رع ايما تح

 هيلع ىتثأو هللا دمحف « سانلا يف 50 اخ ةشئاع ْتَلَعَمَف . ىع

 )١( مقر دوراجلا نباو ( 1 / ۲) دمحأ هجرخأ  (ITY)مقر هحيحص ىف نابح ¿ نباو ((25595) دواد وبأو )1١199 

 مقر ۷ / ينطقرادلاو «(دراوم  KCيبأ ثيدح نم مهلك (55-50 / 5) ىقهيبلاو («55 / ۲) مكاحلاو

 حيحص ثيدح وهو «ةريره .
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 طش نم ناک ام ؟هللا باتك يف ْتَسْيَل طورش َنوُطِرََي لاجر لاب امف دعب امآ» : َلاَق م

 مو «قوأ هلل طْرشو « قحأ هللا ءاضق طش هام ناک نإ «لطاب وه هللا باتک يف سي

 . 0o O a O E ؛قتعأ نمل ءالولا

 . دبعلا ىلع تعمج اهطاسقأ موجن نأل « عمجلا وهو « بتكلا نم ةقتشم :تبت

 . ةاكزلا يف ةرضاحلا ةلمعلاب اهطبض مدقتو « اًمهرد نوعبرأ ةيقوألا : قاوأ

 . ةبقرلا ريرحت وه يذلا قتعلاب عرشلا يف صخ نكل ءةرصنلا وه ءالولا : يل كؤالوو

 . لاح: لابامف . قرلا نم اهصيلختو

 . ماعلا همكحو دابعلا ىلع هبتك يذلا هعرش يف يأ : هللا باتك يف

 ىلع لديو« مومعلل ةغلابملاو ديكوتلا دصق امنإو , ديدحتلا ةئاملاب دصقي مل: طرش ةئام ناك نإو

 ( قثوأهللا طرشو قحأهللا ءاضق . لطاب وهفهللا باتك يف سيل اًطرش طرتشا نما : هلوق كلذ

 نيبناجلا نم لك يف نأ ىنعمب امهباب ىلع اسيلو ليضفتلا ةغيص ىلع اءاج : قثوأو قحأ

 ..(ىرفلا وهدا رو یاره ا ةا نا ام ارج نالا تا اورو امش

EE 

 هدرفأ دقلو. دئاوفلا نم ىوح املو « ماكحألا نم هيلع لمتشا امل « ميظع ليلج ثيدح اذه

 . ةدئافو مكح ةئامعبرأ ىلع ديزي ام هنم اوجرختساو « فينصتلاب ءاملعلا ضعب

 . اهيلع لدي يتلا ماكحألا مهأ لمجن نحنو

 ىنعمب . اهلهأ تبتاك (ةريرب) : اهل لاقي ةنيدملا لهأ تويب دحأل ةمأ نأ ,ةصقلا صخلمف

 مدخت تناكو « ةدحاو ةيقوأ ماع لك مهل ملست « ةضف نم قاوأ عستب اهتداس نم اهسفن ترتش

 نأل ؛ قرلا نم صلختل اهتباتك ءافو ىلع اهنيعتست اهتءاجف. ةفرعمو ةلص اهب اهلو « ةشئاع

 يف اهتدعاسم ريبكو « ريخلا يف هتف ةشئاع ةبغر نمف. دحاو مهرد هيلع ىقب ام «قيقر بتاكملا

 مهتباتك طاسقأ مهل عفدأ نأ ةدعتسم ينأ مهيربخأف كتداس ىلإ يبهذا : ةريربل تلاق ءربلا قرط

 نأ الإ كلذ اوبأف ءةشئاع هتلاق امب اهتداس ةريرب تربخأف . اصلاخ يل كؤالو نوكيل ؛ ةدحاو ةرم

 نم ءايدام اًعفن هب اولصح او ل ا لا يس ل

 اًهيذخا : م لاقف « مهطارتشاب مش يبنلا ةشئاع تربخأف. امهريغو ةرصنو ثرإ
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 يف اعمط طارتشالا اذه ىلع اومدقأ دق مهو . (قتع قتعأ نمل ءالولا امنإف ءَءالولا مهل يطرتشاو

 . اذه ىلع عن ةشئاع اهترتشاف « ةيعرشلا ماكحألاو دودحلاب نيلابم ريغ ايندلا ةايحلا ماطح

 ةماهلا رومألا يف هتداعك - هيلع ىنثأو هللا دمحف سانلا يف بطخف در يبنلا ماقف

 طورشلا نع سانلا رجز ىلإ «دعب امأ» : هلوقب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نم لقتنا مث - بطخلاو

 هللا ماكحأ نم تسيل اطورش نوطرتشي لاجر لاب ام : لاقف ىلاعت هللا باتكل ةفلاخملا ةمرحملا

 رثك امهم «لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش لك ؛عشجلاو عمطلا عفاد نم يه امنإو هعرشو

 يتأي وهو لدعلاو قحلا قفو ىلع يذلا هنأل ؛عابتالاب قحأ ىلاعت هللا ءاضق نإف «قثوو دّكأو

 ةع هاو داو امو. يوقلا ره لفل ءاضترا يذلا هللا طرشو مهران دبر دالا اعم

 . هريغل الو عئابل سيلو «قتعأ نمل ءالولا امنإو

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام د:

 عم اصوصخ هتبقر كفو قرلا نم هصيلخت ىلإ قيرط اهنأل ؛ دبعلا ةبتاكم ةيعورشم - ١

 :ىلاعت لاق ءريبك رجأ اهيفف هفرصت نسحو هحالصو بسكلا ىلع دبعلا ةوق

 . 1+ :رونلا ةروسإ € اريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكفإل
 ال ةباتكلا دقع نيح هنأل ؛ اًئيشف اًئيش دبعلا اهعفدي طاسقأ ىلع ةلجؤم نوكت ةباتكلا نأ - ١

 . اهانعم ءاملعلا ضعب ذخأ انه نمو مزال اهيف ليجأتلا راصف هّئيش كلمي

 ذوخأم وهو للجاع قرلا نم بتاكملا صيلختل ةلجؤملا طاسقألا ميلست ليجعت زاوج - ۳

 . كلذ ىلع ةشئاعب «ريرب ) ةناعتسا نم

 الإ ةشئاع تأت مل ةريربو ههئارش يف ةشئاعل نذأ مك يبنلا نأل ؛بتاكملا عيب زاوج - ٤

 باوج الو هشيدحلا اذه نع باوج ىلإ نوجاتحيو ءاملعلا هعنم دقو .نوعلا بلطل

 . ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا هعيب زاوجب لاق نممو . هنع لودعلل يفكي مهدنع

 هبسنلا ةمحلك ةمحل وهف مئابلل ال قتعملل ءالولا نأل ؛لطاب عيبلا يف ءالولا طرش نأ - ه

 O كارلا ف ىلا ارق عاملا ىلع هعفن دوعي

 هطرتشا امب دقعلا لطبي مل يي يبنلا نأل ؟حيحصف ذ عيبلا امأو «هماكحأ يف هللا لدع

 . لطاب طرشلا نأ ميم دافأ اغإو ةشئاع ىلع ةريرب ءايلوأ

 نإف عيبملا دبعلا قتع يرتشملا ىلع طرتشا اذإ عئابلا نأ ثيدحلا اذه نم ءاملعلا ذخأ - 5

SSقتعلا نأل ؟مكاحلا هقتعأ لعفي مل نإف ل  

 . باقرلا قتع ىلإ فوشتم وهو «ىلاعت هللا قح



BE 

 رس
 | .٠

SAAا  DDDمالعلا ريسيت 20 220 2 2: 2 20: 22: 2: 23: 22٠ 20: 22: ا27>  

 ىلع مهتقفاوم عم ءاهلهأ نم ةريرب ءارشب ةشئاعل ميا يبنلا نذإ ءاملعلا ىلع لكشأ - ۷

 نع مشع يبنلا ميركت ىلع ءاملعلا قافتا عم لطاب طرش وهو مهل ءالولا طارتشا
 . ةريثك بهاذم كلذ ليوأت يف اوبهذف «مهريرغت دصق

 نأو «مكحلا اذه نيب دق يع يبنلا نأ : هنم مهفي ةصقلا قايس نإ : لاقي نأ اهنسحأو -

 هب دوعي امل «هب اعمط ءالولا اوطرتشي نأ نوعئابلا ءالؤه دارأف « هريغل ال قتعملل ءالولا

 . عفنلا نم مهيلع

 در تلا ؛مت دق ةباتككلا دقع نأ هيلع مادقإلا مهل ئوس يذلا لعلو -

 عال نأ بضغ هيي يبنلا نكلو «ءالولا طارتشا مهل لوحي اذه نأ اومهوتف

 ىلا: ديلا طرق لک نأ وهل نسر «سانلا .ظعوو ماقف : هّبشلا ىندأب هماكحأو هللا باتكب

 رشلاو «هعرش عابتا يف لدعلاو ريخلا نآل كأ امهمو رک امهم لطاب وهف هلل عرش
 . هعابتال هللا انقفو . هنع داعتبالا يف ملظلاو

 «نالطبلا مولعم ًالطاب اًطرش اذه ناك اذإ : لاقيف جيرختلا اذه ىلع دري دق : ضارتعا -

 اهل ءالولا نأ ةشئاع مهيلع تطرتشا فيكف «هطارتشا نم يع يبنلا بضغ دقو

 تدارأف «طاسقألا ضعب ميلستو ةباتكلا دوجو عم اهيلع هبتشا دق مكحلا نأ باوجلا لعلو

 . هايإ اهكلم عراشلا نأ نظت ام طارتشاب اهسفنل طاتحت نأ

 نوديري نيذلا ىلع اًبّصْنم بضغلا ناكف «مهئابإب 0 يبنلا تربخأ اوبا نيحو

 اذه رأ ملو « ديعب ليوأتب مهنم عقو دق ناك امبر هنأ عم هللا مكحل اًفلاخم اًطرش

 . ملعأ هللاف «دحأل هباوجو ضارتعالا

 . ةلفاحلا عماجملا يف نوكي نأو تاسلا دنع ماكتلالا نيت ياتسا ۸

 نم «لوبقلاب ىلوأ نوكتلو «ةكربلا اهب لحتل ؛هيلع ءانثلاو «هللا دمحب «بطخلا حاتتفا - 4

 . ةفاج اهداريإ

 ىلإ عوضوم نم بيطخلا لاقتناب رعشت اهنأل دعب امأ ب بيطخلا نايتإ بابحتسا - ٠
 . ةوالطو ةوالح مالكلا ديزتو «رخآ

 ١ - هعرشو هماكحأ هللا باتكب داري هنأ .

 َدّكأو رك نإو «دودرم لطاب وهف هب هللا نذأي مل طرش لك نأ - ۱۲

 . طورشلا تزاج اهيلع ديز نإف ديدحتلا «طرشلا ةئاملاب دوصقملا سيل - ۴
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 . ةعبتملا يه «هدودحو «هطورشو «هماكحأو هللا ةيضقأ نأ - 4

 . لدعلاو قحلا فالخ ىلع هنأل ؛هيلإ نكري الو عبتي الف هادع امو

 رصانتلاو ثراوتلا اهب لصحي «بسنلا ةمحلك ةمحل وهف «ةصاخ قتعملل ءالولا نأ - ٠

 . براقتلاو

 هب ادوصقم مأ ةرافكل وأ «ةبتاكل ناكأ ءاوس «ناك قيرط يأب ءالولا ببس قتعلا نأ - 1

 : ناب الاول

 نإف .دقعلل ةدسفم ريغ ءاهسفنب ةدساف «دقعلا ىضتقم فالخ ىلع يتلا طورشلا نأ - ۷

 قتعملا ريغل ءالولا طرشف «قتعأ يذلا يرتشملل ءالولا نوكي نأ يضتقي عيبلا دقع

 . ًدساف نوكيف «دقعلا ىضتقم فالخ

 : ةدسافلاو .ةحيحصلا طورشلا لوح أ  ةيميت نبا مالك نم صخلم

 دوقعلا يف لصألا : لاقي نأ امهدحأ : نالوق اهنم هطبض نكمي يذلا نأ هللا همحر ركذ

 يبأ لوصأ نم ريثكو «رهاظلا لهأ لوق وهو «هتزاجإب عرشلا درو ام الإ ءرظحلا اهيف طورشلاو

 نإف ءدمحأو كلام باحصأ نم ةفئاط لوصأو «يعفاشلا لوصأ نم ريثكو ءاذه ىلع ينبنت ةفينح

 هباحصأ نم ةفئاط كلذكو «سايق الو رثأ هيف دري مل هنوكب دقعلا نالطب اًنايحأ للعي دق دمحأ

 وهف دقعلا ىضتقم فلاخ ام :نولوقيو «دقعلا ىضتقم فلاخت اهنأب طورشلا داسف نوللعي دق

 . عامجإ وأ صنب هزاوج تبث ام الإ اطرش الو اًدقع ال اوححصي ملف رهاظلا لهأ امأ . لطاب

 . قلطملا يف اهاضتقم فلاخي طورش دوقعلا يف حصي الأ يضتقت هلوصأف ةفينح وبأ امأو

 ليلدلل عضاوم ينثتسي هنكل «لطاب وهف دقعلا ىضتقم فلاخ طرش لك نأ ىلع هقفاوي يعفاشلاو

 نونثتسي مهنكل «لوصألا هذه يناعم ىلع يعفاشلا نوقفاوي دمحأ باحصأ نم ةفئاطو «صاخلا

 ٠ يعفاشلا هينثتسي امن رثكأ

 مهلوقل ؟مهنم رثكأ طورشلا يف نوعسويو رهاظلا لهأ نوفلاخي ثالثلا قرفلا ءالؤهو

 ام ءالؤه ةجحو «رهاظلا لهأ نع اهب نودرفتي يتلا صوصنلا يناعم نم هنومهفي الو «سايقلاب

 )١( «ىواتفلا عومجملا )۲۹ / 31١55 - ٠١١( .
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 نآرقلا يف سيل طرش لكف «لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش نم ناك ام ةريرب ةصق يف ءاج

 . دودرم وهف عامجإلا يف الو

 ؛ءالولا طارتشا ىلع دقعلا بجوم يفانت يتلا طورشلا عيمج نوسيقي مهنأ ةيناثلا ةجحلاو

 . عرشلاب اهتايضتقم بجوت دوقعلا نأل ؛دقعلا ىضتقمل اًملاخم هنوك هيف ةلعلا نأل

 نأ يهو : ةدعاقلا ةتكن هذهو «تادابعلا رييغت ةلزنمب «عرشلا هبجوأ امل ًارييغت اهرييغت ربتعيف

 . عورشملل رييغت اهاضتقم فلاخي ام طارتشاف «هجو ىلع ةعورشم دوقعلا

 الإ لطبيو اهنم مرحي الو ةحصلاو زاوجلا طورشلاو دوقعلا يف لصألا نأ : يناثلا لوقلاو

 ىلع يرجت اهرثكأ هنع صوصخملا دمحأ صوصنو سايق وأ اصن هلاظيإو هميرحت ىلع عرشلا لد ام
 دمحأ هححصي ام ةماعو « هنم طورشلل اًحيحصت رثكأ دمحأ نكل ءهنم بيرق كلامو «لوقلا اذه

 فلاخي اطرش هنوكب ضراعي الو «سايق وأ رثأ نم صاخ ليلدب هتبشي طورشلاو دوقعلا نم

 هدجت ال ام ةباحصلاو مشيا يبنلا نع راثآلا نم هغلب دق ناكو «صن هب دري مل وأ دقعلا ىضتقم

 . صوصخلا اذهب ةمئآلا نم هريغ دنع

 ةنامألا ءادأو ءدوقعلاو طورشلاو قيثاوملاو دوهعلاب ءافولاب رمألا ةنسلاو باتكلا يف ءاج دقو

 دوقعلا ةحص لصألا نأ ملع هب ارومأم دهعلا ةياعرو ءافولا سنج ناك اذإو «كلذ ةياعرو

 وه دقعلا دوصقمو «هدوصقم هب لصحو «هرثأ هيلع بترت ام الإ حيحصتلل ىنعم ال ذإ ءطورشلاو

 نيب زئاج حلصلا» : ميا هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع دواد وبأ ىور دقو «هب ءافولا

 : يذمرتلا لاق «مهطورش ىلع نوملسملاو «ًالالح مرح وأ ءاًمارح لحأ احلص الإ نيملسملا

 .حيحص نسح ثيدح

 بجوي نأ هل طرتشملاو . بهذملا ةقيقح وهو «ةنسلاو باتكلا هل دهشي يذلا وه ىنعملا اذهو

 ناك امف ءاّمارح الو اًبجاو نكي مل ام بوجو طورشلا دوصقمف «هنودب اًبجاو نكي مل ام طرشلاب
 دمحأ لوصأ هيلع يذلا بابلا اذه يف ميقتسملا سايقلاو «هبجوي طرشلاف طرشلا نودب اًحابم

 هنم عنمي مل ام زئاج صقنلا طارتشاو ديقلا قلطم ىلع ةدايزلا طارتشا نأ ثيدحلا ءاهقف نم هريغو

 غرا
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 س نيتئام ا دعب نوتسلاو نماثلا ثيدح ا س

 . هبيسي نأ دارا عاق لمج ىلع ریپ ناك هنآ : هي هللا دبع نب رباج نع 11141

 (ةيقوأب هينعبا 1 طق هلم ا يل اعدق هي يبنلا يقحلق لاق

 هنأ تغلب امّ . يلهأ ىلإ هتالمح تینکساو ؛ ةيقوأب هع «هينعب» لاق مث .ال لَ
0000 

 هدد هو و ر هه

 ؟كَلَمَح دخل كتسكام يارا اقف ا يفسر هتعجر م هنمث يندقنف ٍلمجلاب

 مرار ر رک ر

 .10716 /۱۰۹) مقر ملسمو (۲۷۱۸) مقر يراخبلا ٠ كَل وهف كمهاردو كلمج دخ

 ايعأ لوقت ةّيدعتمو اًمزال لمعتسي يشملا نم اا نيعبلا وأ لجرلا ايعأ

 )01١7/9(1. برعلا ناسلإ 00 ؛لجرلا

 .ههجو ىلع بهذيل هقلطي نأ : هبيسي نأ

 . عئابلا هلمح يأ ميلا نوكسو ءاحلا مضب : هنالمح

 ءارشلاو عيبلا يف ةملاكملا - : ةسكامملا : كتسكام . يننظتأ يأ ءاتلا مضب : ارا

 )٤/ ٤۹"([. ةياهنلا ٠ نمثلا يف صقنلا وأ ةدايزلا بلطل

 : ىلامجإلا ىتعملا *:

 دق لمج ىلع اًبكار ناكو هتاوزغ ىدحإ يف يع يبنلا عم شيت هللا دبع نب رباج ناك

 ناكو هعفن مدعل ههجول بهذيف هقلطي نأ دارأ هنأ ىتح شيجلا ةرياسمو ريسلا نع ايعأف لزه

 نجاعلاو «هفيعضلاب اًمفر شيجلا ةرخؤم يف يشمي - هتمأبو هباحصأب هتفأر نم - تيرم يبنلا

 ميركلا هبرض راصف هلمج برضو هل اعدف ليزهلا هريعب ىلع وهو ارباج مع قحلف . . عطقنماو

 -هفطلو هقلخ مرك نم - ع دارأف ٠ .هلثم رسی مل ريس راسف نجاعلا لمجلل اًنوعو ٌةَوُق ميحرلا

 . ةيقوأب هينعب :لاقف ءرفسلا عطق ىلع نيعملا ثيدحلا هتبذاجمو رباج سفن بييطت

 يبنلل هعيب نم عانتمالا نم هنيد ىلع صقن ال نأ ملعو هللا لضفب هب رباج عمطف

 اذه عمو .مازلإلا هجو ىلع رمألا نكي مل ذإ ةبجاولا ةعاطلا يف لخدي مل اذه نأل ؛ مدي

 ةنيدملا يف هلهأ ىلإ هبكري نأ طرتشاو ةيقوألاب هايإ هعابف بلطلا هيلع داعأ مع يبنلا نإف

 لّسرأ عجر املف . نمثلا مَع يبنلا هاطعأو «لمجلاب هاتأ هولصو املف . هطرش ميا لبقف

 كلمج ذخ ؟ كنم هذخآل كلمج يف اًعمط كتعياب يننظتأ : هل لاقو هيلإ عجرف هرثأ يف
A aرلق هلق هنطلو قاطو هك نلف م رب اذه سلو  A NC 



 د هللاا

 هللا رتو هنا ةفظان ا ع ارم نم یورک ی ۳
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 نيزجاعلل اراظتنا ؟ةلفاقلاو شيجلا ةرخؤم ىف نوكي نأ ريمألاو دئاقلل نسحألا نأ - ١

 . ؟بكرلا ريمأ فيعضلا ثيدحلا يف امكو « نيعطقنملاو
E)ءاعدلاب هناعأ «لاحلا هذه ىلع رباج ىأر نيحف . هتمأب هتفأرو . م لا ةمحر » 

 لا هللا ندا يلا: لغ ل قرا ىلا لمحا ت رز
EN 

 اذه ىلع ىتأي ذإ <

 قحليو نسحلا ريسلا اذه برضلا رثأ ىلع ريسيف هبرضيف «فلختملا زجاعلا لمجلا

 ٠ شيجلاب

  akهتيعرل مامإلا نم ءارشلاو عيبلا زاوج ٠

 هتعاطل اًكرتو اًقوقعو اّمثإ دعي ال ؛ةصقلا هذه لثم ىف منيع يبنلا ىلع عانتمالا نأ - ه

 ٠ بيغرتلاو رييختلا هجو ىلع امنإو «ميتحتلاو مازلإلا هجو ىلع تسيل هنع هذه نإف

 : هتلأس دقف ثيغم 7 اهجوز ىلإ عجرت نأ اهيلإ عفش نيح «ريرب ةصق اهلثمو

 ةباحصلا مهف دقف ٠ هب يل ةجاح ال : تلاقف ٠ عفاش لب : لاقف ؟ كلذب ينرمأتأ

 .لاثتمالا ىلإ سانلا عرسأ اوناكل آلإو «ةباجإلا مزلت ال ءايشألا هذه لثم نأ څَ
 ناسنإلل زوجي هنأ : ىهو ةماع ةدعاق «هللا همحر “بجر نبا ثيدحلا اذه نم ذخأ - 5

 نم ءيش لك معي اذهو . ةمولعم ةدم «مولعملا هعفن ءانثتساو يش يف كلملا لقن

 لحت ال ةعفنم اهنأل ؟هؤانثتسا زوجي الف ةمألا عضب الإ «ةيصوو «فقوو «ةبهو «ةراجإ

 .:نيميلا كلمبوأ كورلا الإ
 ١ - امولعم ىنثتسملا عفنلا ناك اذإ «عيبملا عفن ءانثتساو عيبلا زاوج .

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هقيقحت يتأي فالخ اذه يفو « ةقباسلا ةدعاقلا نم ءزج ةلأسملا هذهو

 : ءاملعلا فالتخا دع

 ةعيبملا رادلا ىنكسك - عيبملا يف اًمولعم اًعفن طرتشي نأ عئابلل زوجي له - : ءاملعلا فلتخا

 طرتشي نأك «عيبملا يف مولعملا هعفن عئابلا ىلع طرتشي نأ يرتشملل - اًضيأ - زوجي لهو ؟ نهش

 ؟ كلذ وحنو عيبملا بوثلا ةطايخ وأ «نيعم عضوم ىلإ هنم هارتشا ام لمح هيلع

 الإ « طرشلاو دقعلا ةحص مدع ىلإ : ىعفاشلاو كلامو «ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا بهذف

 ٠ بيرقلا ناكملا ىلإ ةبادلا ىلع لمحلا طرش زاجأ «اًمكلام) نأ
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 ؛رذنملا نباو «قاحسإ هيأر ىلع هقفاوو «طقف دحاو طرش زاوج ىلإ دمحأ مامإلا بهذو

 نأ : ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو ٠ عيبلا لطب نيطرش نيب دقعلا يف عمج نإو ؛يعازوألاو

 عفانم نم يرتشملل ةدئاع وأ ؛عيبملا يف ةمولعم عفانم نم عئابلل ةدئاعلا طورشلا عم حيحص عيبلا

 «(ةيميت نبا سابعلا وبأ نيملسملاو مالسإلا خيش ةياورلا هذه راتخاو .عئابلا نم عيبملا يف ةمولعم

 نبا نمحرلا دبع ققحملا ةمالعلا انخيش اهديأو اهرصنو ٠ اميقلا نبا" نیلا نممش دملت

 ةلدأ نييبت يتاي امك «هتحص دقتعأ ام اذهو ٠ نيملسملاو اعتمخ هللا مهمحر (يدعس لآ رصان

 ٠ مهذخآمو «ىلاعت هللا مهمحر «ءاملعلا

 : ةقباسلا بهاذملا ةلدأ

 ا رباع نعال” وا «هيلإ اوبهذ ام ىلع ةثالشلا ةمئألا لدتسا

 نع 0 هجام نباو دو يئاسنلاو قو 0 يذمرتلا هاور ابو !ملعي نأ الإ اًينشلا نع ىهن)

 دقو . عيب يف ناطرش لحي ال» لاق ی ا ا قع ا وور

 طرشلاو «عيبلا يف نيطرشلا اورسفو ” (طرشو عيب نع ىهن) هتيم يبا نأ ةفينح وبأ ىور

 ةعفنم وأ «عيبملا ةحلصم هيف امم رخآلا ىلع يرتشملا وأ عئابلا اهطرتشي يتلا طورشلا هذه لثمب هيف

 عفن ءاتكسا وأ «هلمح وأ «بطحلا عئابلا ريسكت وأ «هليصفت وأ «بوثلا ةطايخ طارتشاك «عئابلا

SRN aa ê Eعقلي نا ع دارا اهنا يقتات  

 ذخآل كتسكام ىنارتأ” : هلوق كلذ ليلدو كلذ ىلإ ةعيرذ لمجلا عيب ذختاف «ةبهلاب ارباج

 هب جاجتحالا عنمي امم «رباج ثيدح ظافلأ ىف ةاورلا فالتخا نأ ىلإ مهضعب باجأو ا

 يبنلا نأ : ظفل يفو (يلهأ ىلإ هنالمح تطرتشاو هتعب هظافلأ ضعب نإف «بلطملا اذه ىلع

 ىلإ هرهظ ينرقفأف ًالمج منيع يبنلا تعب : لاق ظفل يفو .(ةنيدملا ىلإ هرهظ هراعأ ميا

 ٠ رهظلا ةراعإ راقفإلاو ؟ةنيدملا

 ىلع يرتشملا طارتشا وأ «عيبلا يف ةمولعملا عفانملا عئابلا طارتشا زاوج نوري نيذلا ةلدأ امأ

 ٠ ةريثكف «عيبملا ىلع ةدئاعلا عفانملا عئابلا

 )١( مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ )1917 / ۸٥( 24مقر ۳۷ / ۷) يتاسنلاو (۱۲۹۰) مقر يذمرتلاو ۳۸۸۰(۰

 2 يف 3و نئسلا ىف (؟) )١775(. )۳( مقر ۲۸۸ / ۷) ننسلا يف 55١١(.
 )٤۹١( ٠ مقر (599) مقرب ةعوضوملا ثيداحألا ةلسلس رظنا (0) ٠ نسح ثيدح وهو )١5١84( مقر نئسلا يف (5)



 ا اين

 نأ الإ ثلا نع ىهن»: ار هنآ اهو الواح مري ام الر مار لحب ام تسيل هذه

 . يهنلا يف ةلخاد ريغ نوكتف ةمولعم تاءانثتساو طورش هذهو (ملعي

 . ةنيدملا ىلإ هلمج رهظ ميا يبنلا ىلع طرش ذإ انعم يذلا نباج ثيدح : اهنمو

 نوكت فيكف ملظلاو نرضلاو ںرغلاو هبرلاك هنيذاحملا نم ءيش طورشلا هذه يف سيلو

 -ًضيأ -تسيلف اهيف ةدسفم ال هنأ امكو ؟ةعسلاو ةحابإلا تالماعملا يف لصألاو ةمرحم

 نع يبنلا ىهن ”ثيدح نأب طرشلا عم دقعلل نيدسفملا ةلدأ نع اوباجأو ٠ ةدسفملا ىلإ و

 طرشو عيب نع ىهن ثيدح امأو :مكبلع درو هنتلدأ نم ليلد هموهفم املعي نأ الإ ثلا

 . (عيب يف ناطرش لحي ال ”دراولا امنإو حصي ملف

 + ءاملعلا فالتخا د

 ةنيعلا ةلأسم 7 كلذب دارملا نأ هب ارَسف ام نسحأو .نيطرشلا ريسفت يف ءاملعلا فلتخاو

 ميت يوشع كني اهدكل و دق م نيمو

 : اع هيف لاق يذلا ةعيب يف نيتعيبلا ريظن وهو ثيدحلا ىنعمل قباطملا ىنعملا وه

 ثيدح لمتحي الو . ةنيعلا عيبب رسف دقو 2١ «ابرلا وأ 0 ا ا

 اطراشت دقع هنإف هسفن دقعلا :لوألا :نيطرشلاب دارملاو ٠ ىنعملا اذه ريغ عيب يف نيطرشلا

 .لوألا نمثلا نم ديزأب ىرخأ ةرم دقعلا طرش نم هبحص ام :يناثلاو .هب ءافولا ىلع

 يبنلا نأ انضرف ول اننإف .ةقيقح عيبلا ال ةبهلا هب دصق .هنأ هيلع دري الف نباج ثيدح امأو

 لمجلا رهظ طرش أدتبا يذلا وهو باج ل اًمولعم نكي ملف «ةقيقح عيبلا دصقي مل يع

 رقي ال وهو هطرش ىلع هرقأ ی يبلا نإف اًضيأو ٠ مهيدل هزاوج مولعم ءيشلا اذه نأكف

 هظافلأ يف ةاورلا فالتخاب ثيدحلا ىلع ضارتعالا امأو .لزه يف الو دج يف ال لطاب ىلع

 ؤفاكت طرشب نكل حيحص اذه » :هصن اب [ديعلا ا ةمالعلا كلذ نع باجأ دقف

 يغبنيف - ظفحأو رثكأ هتاور نأل -اهضعبل اعقاو حيجرتلا ناك اذإ امأ .اهبراقت وأ تاياورلا

 حجارلاب كسمتلا عفدي ال حوجرملاو ىوقألاب لمعلا نم اًعنام نوكي ال فعضألا ذإ اهب لمعلا

 .ه ا ةديدع عيضاوم يف عفان هنإف لصألا اذهب كسمتف

 )١( دمحأ هجرخأ )۳۲ / ۲( ٥۰۳ ۰٤۷٥( مقر 595 -۲۹۵ / ۷) ىئاسنلاو ٤۹۳۲( مقر دواد وبأو )5145١(

.(\VY / ۳) ماكحألا ماكحإ ىف (Y) نسح ثيدح وهو ةريره ىبأ ثيدح نم ٠ )١1مقر يذمرتلاو )١ 



 ٠ ]عيب يف ناطرش الوإ ثيدحب لالدتسالا يف راصتقالاف «ةلبانحلا بهذم روهشم ليلد امأو

 اخيش اهراتخا يتلا ةياورلاو «ريمضلا هل حاتريو «سفنلا هيلإ نئمطت يذلا حيحصلاو

 هللاو « اهضراعي ام مدعو «ةيسايقلاو ةيلقنلا اهتلدأ ةوقل ؟ يدعسلا7 انخيش اهحجرو «مالسإلا

 . باوصلل قفوملا

 يف عئابلا نم عفن وأ «عئابلا اهينثتسي عيبملا يف ةعفنم وه ام : امهدحأ . نامسق عيبلا يف طرشلا

 ٠ اهيف مالكلا مدقتو «ءاملعلا نيب فالخلا نطاوم يه هذهو . يرتشملا هطرتشي «عيبمل

 «دقعلا ةحلصم نم وأ« نمثلا لولحو «ضباقتلاك «دقعلا ىضتقم نم وه ام : يناثلا مسقلاو

 وأ اًبتاك دبعلا نوكك «ةدوصقم عيبملا يف ةفص وأ «نيمضلا وأ «نهرلا وأ «نمثلا ليجأت طارتشاك
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eالو ءدابل رضاَح عيب نأ كيم هللا لوسر یھت : لاق هك كتلي ةريره ي  

 ةآرما لات الو ؛هيخأ ةبطخ ىلع بْطخَي الو « هيخأ عیب ىلع لجرلا عبي ب الو ءاوشجاتت

 E / ۵۲) مقر ملسمو «(۲۷۲۳۲ )۲۱٤۰( مقر 00 هئا 2 م فكل اهتحأ قالّط

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 يف ًالصفم مدقت «هيخأ عيب ىلع لجرلا عيبو «شجنلاو «يدابلل رضاحلا عيب ىلع مالكلا

 :يتأي ام دئاوزلا دئاوفلا نم هيفو . انهه اهتداعإ نع ىنغأ اب ۲٠۳ و ديس

 ؛بَجي ملو «هبلط نع در بطاخلا نأ ملعي ىتح «هيخأ ةبطخ ىلع حاكتلا ةبطخ م ن

 ٠ قزرلا عطقل ضرعتلاو «ءاضغبلاو ةوادعلا نم ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا ببست امل

 ؛امهنيب ةنتفلا وأ ءاهيلع هردص ريغوت وأ ءاهترض قلطي نأ اهجوز ةأرملا لاؤس ميرحت - ۲

 نم «ةريبكلا دسافملا نم هيلع يوتحي امل «مارح اذهف ءاهقرافيف رشلا امهنيب لصحيل
 يف ام ءفكب هنع ىنك يذلا «ةقلطملا قزر عطقو «نحإلا بلجو «تاوادعلا ثيروت

 قوقحلا نم اهريغو ةوسكو هقفن نم هبجوي امو «حاكتلا هببس يذلا «ريخلا نم اهئانإ

 ببسي امع هداعبإو « عمتجملا لاح ميظنتل «ةيماس بادآو ةليلج - ماكحأ هذهف ٠ ةيجوزلا

 . مالسلاو ماتولاو ةدوملاو ةبحملا كاد يسرا ناقل ةوادعلاو رشلا

 )١( حراشلا . ها هوحن «ملسم» لو يراخبلا ظفل اذه .
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 فرّصلاو ابرلا ا ۹

 اهيلع انلزنأ اذإف» : ىلاعت هلوق هنمو . ٠۹۱ - 1١95 /۲) ةياهنلا| «ةدايزلا :ةغللا ىف ابرلا

 [5 : ةيآ «جحلا ةروسأ إ تداز : ينعي (تبرو ترتها ءامْلا

 «عامجإلاو «ةنسلاو باتكلاب مرحم وهو . ةصوصخم ءايشأ يف ةدايزلا : عرشلا يفو

 eS ىلاعت هلوق لثمف باتكلا امأف . حيحصلا سايقلاو

 . هيلع قفتم وهو !هبتاكو «هدهاشو «هلكومو ابرلا لكا : هي هب نعل يذلا ثيدحلا

ETSنضوضتلا نم هيلع دا : : 

 الإ موقي ال نوكلاو . هيلإ ةعيرذ وأ ملظ هب لماعتلا نأل ؟سايقلاو لدعلا ىضتقم : هميرحتو

 . ىصحت ال هدسافمو ابرلا راضمو «هقلخ هب مزلأو ءهسفن ىلع ىلوملا هبجوأ يذلا «لدعلاب

 همضو ريقفلا لام بلس باسح ىلع مخضت هنأل ؛ةعورشم ريغ قيرطب لاملا مخضت : اهنم

 وهو «تاوادعلاو تاموصخلا ىف اًببسو «تاعمتجملا يف اًكاتف ًءاد اذهب كبسحو «ىنغلا زونك ىلإ

 تالماعم انيدل ثدحو < اهتاببط جارخإو «ضرألا 1 «فيرشلا لمعلاو طاشنلل ةماده ةادأ

 . همسا ريغب هومسو ءابرلا يطاعت ىلع اهيف اورساجت «ديربلا قيدانصو «كونبلا يف

 رمخلا نوبرشي نامز سانلا ىلع يتأي» : فيرشلا يوبنلا ثيدحلل قادصم اذهو
 . (اهمسا ريغب اهنومسيو

 . اذه ريغ بتك هل ءاهيلع درلاو ثوحبلا هذه طسبو

 . ءايشألا يف ريغتلاو بلقتلا ىلع رودت هتدامف : فرصلا امأ

 نع هب فرصتي هنأل «سكعلابو ةضفلاب بهذلا عيب فرصلا) : [(۳۲۹ /۷) ناسللا يف لاق

 . ضعبب اهضعب نامثألا عيب وهف (رهوج ىلإ رهوج

 س نيتئام ا دعب نوعبسلا ثيدح ا اه
ET 5بّمَدلاب بعذلا» : 1 هلل وسر 0 لاق كف  

 کد ی ی یک ا ا ی ر ا ا و ا ن وا کا ا

 ي 3

 مقر ملسمو E 237 (2 (I۳0 مقر 0 او 0 بر ريعشلاب ا

. (10۸%) 

 ةراشإ “ةلمجلا يف ب انربع نحنو ؛روصلا ضعب داريف «ةلمجلا يف : ليق اذإو ءروصلا لك دارملاف ٠ ةلمجلاب :ليق اذإ )١(

 . حراش ٠ ها - “هروص ضعب يف فيعض فالخ نم درو ام ىلإ



 + بيرغلا ١

 ةياهنلاإ نضياقتلا هاعمو «امهنف ةرمهلا فو دلا اهرهشأ «تاغل امهيف: ءاهو ءا الإ

(FV /0) . 

 اهيف يرجي يتلا «عاونألا هذه نيب حيحصلا عيبلا ةيفيك ثيدحلا اذه يف ميا يبنلا نيبي

 ءدقعلا سلجم يف ضباقتلاو لولحلا نم دب الف «سكعلاب وأ ةضفب اًبهذ عاب نم هنأ وهو ءابرلا

 . ضباقتلا اهتحص ماودل طرتشي «ةفراصم هذه نأل ؛دقعلا حص امل الإو
2 
31 

 دقعلا سلجم يف ءامهنيب ضباقتلا نم دب الف «ريعشب اًريعش وأ هوُربب ارب - عاب نم نأ امك

 . ضبقلا لبق قرفتلا زصح اذإ «دقعلل ةدسفملا ابرلا ةلع نم عاونألا هذه نيب ال

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 نم قرفتلا لبق ناعيابتملا ضباقتي مل اذإ هداسفو «سكعلا وأ ةضفلاب بهذلا عيب ميرحت - ١

 راسا سدو قمل لدي

 قرفتلا لبق ناعيابتملا E هداسفو ريعشلاب ريغشلا وأ ءربلاب ربلا عيب ميرحت - ۲

 . دقعلا سلجم نم
 يف «ريعشلاب ريعشلا وأ «ربلاب ربلا عيب وأ . ةفراصملا يف ضبقلا لصح اذإ دقعلا ةحص - ٣

 ا
 ار کار ام أ ا انادكا و ا ةا ا نا
 نالا نھ اكرغداقرقت دعب اه ا

 » نيتئام ا دعب نوعبسلاو يداح ا ثيدح ا اه

 عدلا اوعيبت ال» :لاق یا هللا لوسر نأ : ها يردخلا لش ا نع[
 ر سس قر

 الئم الإ قرّولاب قرولا اوعي الو .ضَْب ىلع اهضْعَب اوفشُت الو ٠ ,لثمب الم الإ بهذا
 همس ر و رع رر
 «(۲۱۷۷) مقر يراخبلا) غ

 ا

 مقر ملسمإ ظفل يفو . اد اد الز ٠٥۸٤/۷١([ ٠ مقر ملسم ! ظفل يفو . [(1984) مقر ملسمو

 . «ءاوسب ءاوس لثمب الفم نزوب انزو الإ : 4 /۷۷)
92 

 (نيحيحصلا نيب عمجلا» هباتك ىف قحلا دبع هيلع هبن «ملسما دارفأ نم نزولا ركذ «نزوب اًنزو الإ :ظفل ىفو :هلوق )١(

 . حراشلا - ها -
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 ١ - ةبورضم ريغ وأ ةبورضم ةضفلا وه : قرولا .
 ١ - ءافلا ديدشتو ؛ةمجعملا نيشلا رسكو ؛هلوأ مضب : ضعب ىلع اهضعب اوفشت الو .

 ضعب ىلع اهضعب اولضفت ال : يأ ٠ “فشلا و «فشأ» نم يعابر لعف وهو

 دادضألا نم وهف ءاًضيأ صقنلا ىلع قلطيو «ةدايزلا «رسكلاب .

 . ةئيسنلاو «لضفلا :هيعونب ابرلا نع يع يبنلا ىهني فيرشلا ثيدحلا اذه يف

 الئامت اذإ الإ «نيبورضم ريغ مأ «نيبورضم اناكأ ءاوس «بهذلاب بهذلا عيب نع ىهني وهف

 «ًآرضاح امهدحأ عيب زوجي ال ذإ «دقعلا سلجم يف ءامهيف ضباقتلا لصحي نأو «نزوب انزاو

 نأ الإ «ةبورضم ريغ مأ ةبورضم تناكأ ءاوس «ةضفلاب ةضفلا عيب نع ىهن امك . اًبئاغ رخآلاو

 . دقعلا سلجمب اضباقتي نأو «نزوب اًنزو ةلثامتم نوكت

 نضالات ا ارا
 : ثيدحلا نم دافتسم ام +

 ريغ مأ ةبورضم تناكأ ءاوس «ةضفلاب ةضفلا وأ «بهذلاب بعللا وب نع رولا 1

 لصحي مل امو «نزولا وهو يعرشلا اهرايعمب ةلثامتم نكت مل ام «ةفلتخم مأ «ةبورضم

 ٠ دقعلا سلجم يف نيفرطلا نم ضباقتلا

 ٠ دقعلا داسفو هميرحت يضتقي كلذ نع يهنلا - ۲

 ام نايب يتأيو «ةيوبرلا لاومألا عيمج نيب طورشم «دقعلا سلجمب ضباقتلاو لئامتلا - ۳

 هللا ءاش نإ اهعمجي

 لعجيو نيعبرأو ةئامب ةئام لك سانلا نيادي لجر يف ١2)ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق - ٤

 ام الإ قحتسي د ال هنأ ركذو «نآرقلا هيف لزنأ يذلا ابرلا نيع وه اذه : ريرح ىلع اًفلس

 . اهنم اًئيش قحتسي حت ي الف ةدايزلا امأ «هريظن وأ مهاطعأ

 اورذو» : :ىلاعت هلوقل طقاس وهف ممذلا يف يقب ام امأو : هنع ىفعيف لوأتب هضبق ام امأ - ٠

 ٠ 171/4 :ةرقبلا| | «ابرلا نم يقب ام

 )١( ىراتفلا عومجم يف )۲۹ / 870( .



 هم ول ةصصصصم ممم مسمممصصم راقكألا ةديق عرق
 ١ ءاملعلا فالتخا دع

 صن يتلا سانجألا نم دحاو سنج يف ءاسّنلاو “ لضافتلا ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ

 بهذلا عيب نع ىهني مخي هللا لوسر تعمس» :لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح اهيلع

 ءاوس الإ جلملاب حلملاو نمتلاب رمتلاو ءريعشلاب ريعشلاو نبلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو هبهذلاب

 117 اور ارا دقق“ ادزآ وادار نفق: ناخب اًنيَح .ءاوشب

 ةروكذملا نايعألا هذه نم دحاولا سنجلا يف لضافتلا عنم يف صن وهف

 هللا لوسر لاق : لاق باطخلا نب رمع  ثيدح لثم نم دافتسيف ةئيسنلا عنم امأو

 رمتلاب رمتلاو ءءاهو ءاه الإ اًبر ربلاب ربلاو ءءاهو ءاه الإ ءاًبر بهذلاب بهذلا» : مدي
 . «ءاهو ءاه الإ ءاًبر ريعشلاب ريعشلاو «ءاهو ءاه الإ ءابر

 اذإف ١ :ةدابع ثيدح ةيقبل ًالضافتم رخآلا سنجلاب ةتسلا هذه نم دحاولا سنجلا عيب زوجيو

 يف الإ ءاملعلا دنع هيلع عمجم اذه لكو اديب ادي ناك اذإ متئش فيك اوعيبف فانصألا هذه تفلتخا

 .ناسنج امهنأ حيحصلاو دحاو سنج امهنأ مهضعب ىأر دقف بلا عم ريعشلا

 . سايقلا مهيفتل ةتسلا سانجألا هذه ىدعتي ال ابرلا نأ ىلإ ةيرهاظلا تبهذ دقو

 ةقحلملا ءايشألا يف اوفلتخاو ءايشألا نم اهريغ ىلإ مكحلا اودع دقف ءاملعلا روهمج امأو

 . ءاسنلاو لضافتلا نم ةعناملا ةلعلا مهف يف مهفالتخال اًعبت

 لكل نأو ةيقابلا ةعبرألا ىف ةلعلا ريغ ةضفلاو بهذلا ىف ةلعلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 ١ . ةلعلا يف اوفلتخا مث .ةدحاو ةلع امهنم

 ةعبرألا يفو سنج يّلوزوم امهنوك ةضفلاو بهذلا يف دمحأ مامإلا نع ةروهشملا ةياورلاف

 .ةلعلا يف امههباش ام امهب قحليف سنج ةليكم اهنوك ةيقابلا

 ابرلا يرجي اذه ىلعف .ةيفنحلاو قاحسإو يروثلاو يرهزلاو يعخنلا لاق لوقلا اذهبو
 ريغ مأ ناهدألاو نكسلاو بوبحلاك ةموعطم ناكأ ءاوس هسنجب عيب ليكم وأ نوزوم لك يف

 .حراش -ها -ليق امك هنع عجر نكي مل نإ لضفلا ابر يف سابع نبا ذوذش نع لقن ام الإ )١(

 YoAY). / ۸۰) مقر هحيحص يف (۲)

 مقر يئاسنلاو «حيحص نسح ثيدح اذه لاقو )۱۲٤۰( مقر يذمرتلاو )۳۳٤۹(« مقر دواد وبأ هجرخأو تلق

 o94) -5؟هم4/0) يمرادلاو 27١5 ۳١١( /0)دمحأو (؟؟015) مقر هجام نباو )-40« 555١(

 .حيحص ثيدح وهو مهريغو

 .(۲۷۰) مقر ثيدحلا :رظنا.(۳)



 مالمعلا ريسبيت 20 20 20: 22: 20 22ج 2: اج انج اك صج اج تج 2 تح تح 2» ١ 0۹ 7 < ك

 نيجي نورا وا ليكمل: رو د هللا و ااو ار اا اك هر
 ٠ ةدودعملا هكاوفلاك اًموعطم ناك نإو “هيف

 متيم هللا لوسر نأ : رمع نبا نع دمحأ هاور اب «مهدنع ليلعتلا اذه توبث ىلع نولدتسيو

 . 20 «نيعاصلاب عاصلا الو «نيمهردلاب مهردلا الو «نيرانيدلاب رانيدلا اوعيبت ال" : لاق
 اًعون ءلثم ًالشم َنزو ام» : لاق هج يبنلا نار: نا ع ينطقرادلا هاور امو

 وأ «ليكلا انه ربتعاف . هب سأب الف .ناعونلا فلتخا اذإف كلذ لثمف «ليك امو . ادحاو

 ٠ ةلعلا ققحتل «دحاولا سنجلا يف نزولا

 نينمث امهنوك «ةضفلاو بهذلا يف ةلعلاو «سنجلاو معطلا «ةلعلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 نأ هللا دبع نبا رمعم نع ؛ملسم هاور ام «كلذ ىلع ليلدلاو ٠ امهب مكحلا صتخيف ء«ءايشألل
 . 20 «لثمب ًالثم الإ ,ماعطلاب ماعطلا عيب نع ىهن» : مع يبنلا

 يف يعفاشلا كلام مامإلا قفاوو ههقاقتشاو ةلعلا ىلع لدف «ماعطلا مساب مكحلا ىلع دقف

 حلصي ام كلذكو * تايتقالاو ؛راخدالاو سنجلا ىلإ عجرت هيف هدنع ةلعلاف امهريغ امأ ؛نيدقنلا

 يف ام ىلع هيبنتلل تءاج ثيدحلا يف ةروكذملا ةعبرألا فانصألا نأ نوريو ٠ لباوتلا نم ماعطلا

 : ناهد الاو تايقالا اهلك اهعيجيو اهات

 عاونأل حلملاو ؛لسعلاو ركسلاك تايولحلا عاونأل رمتلاو ٠ بوبحلا عاونأل «ريعشلاو ءربلاف
 ٠ لباوتلا

 ديعس اهب لاقو “ميدقلا يف يعفاشلا مامإلا بهذم يه دمحأ مامإلا نع ىرخأ ةياور كانهو

 الف نزولا وأ ليكلاو ؛معطلا : ثيدحلا يف ةروكذملا ةعبرألا يف ةلعلا نأ يهو ٠ بيسملا نب

 ٠ خيطبلاو «ضيبلاو نامرلاك «نزوي الو لاكي ال موعطم يف ابرلا يرجي

 وأ ؛هدحو ليكلا نأل ؟نيرمألا رابتعا نم دب الف « معطي ال نوزوم وأ ليكم يف يرجي ال امك

 رايعملا مدعل «ةلئامملا هب ققحتت ال هدحو معطلا نأ امك *ةلثامملا بوجو يضتقي ال هدحو نزولا

 ٠ نزولاو ليكلا وه يذلا يعرشلا رايعملا يف ةلئامملا ققحتت امنإو “هيف يعرشلا

 يف يمثيهلا هدروأو ٠ هب اعوفرم رمع نبا نع هيبأ نع بانج يبأ قيرط نم 04 / ۲) دنسملا يف دمحأ هجرخأ )١(

 ٠ ةقث سلدم وهو يبلكلا بانج وبأ هيفو ؛ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ هاور *لاقو ٠١۹( / 5) عمجملا

 ٠ هسيلدت ةرثكل هفعض * رجح نبا ظفاحلا لاق "تلق -

 )۸ / ۳) ننسلا يف (۲)



 ss )0.1( ةددمم هدممهمدمعمددم ماقمقألا ةدمق عرق
 . رخآلاب اهنم ثيدح لك ديقيو «ةلأسملا هذه يف ةدراولا ثيداحألا عمتجت لوقلا اذهبو

 خيشو «رمع يبأ نب نمحرلا دبع حراشلاو 217! ينغملا بحاصإ لوقلا اذه راتحخا دقو

 . ىلاعت هللا مهمحر 2") ةيميت نبا مالسإلا

 ةيفف هدحاو سنج نم معطلاو نزولاو ليكلا هيف عمتجا ام نأ لصاحلاف : ينغملا يف لاق

 ءاملعو ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو . نهدلاو «تاينطقلاو نخدلاو «زرألاك ةدحاو ةياور . ابرلا

 هيف ابر الف «هسنج فلتخاو معطلاو نزولاو ليكلا هيف مدعي امو . ثيدحلاو ميدقلا يف راصمألا

 وأ «هدحو معطلا هيف دجو امو . ىونلاو نيتلاك كلذو «ءاملعلا رثكأ لوق وهو . ةدحاو ةياور

 .ناتياور هيفف ءدحاو سنج نم نزولاو ليكلا

 الو «هب قوثوم ليلد هميرحت يف سيل ذإ «هلح - هللا ءاش نإ - ىّلْوألاو هيف ملعلا لهأ فلتخاو

 . عمجلا وأ ءاهجارخإ بجوف .اًضعب اهضعب ضراعي - اهفعض عم - يهو «هب كسمتلا يوقي ىنعم

 . رابتعالاو ةنسلاو باتكلا هيضتقي يذلا ؛لحلا لصأ ىلإ عوجرلاو ءاهنيب

۰ #88 

 س نيتئاملا دعب نوعبسلاو يناثلا ثيدح ا ا
 « ينرب رمتب ا يبتلا ىلإ لالب ل لف يردخلا ديس يبا نع 1۲۷۲

 هنم تع يدر رت اًنَدنع ناک : لالب َلاَق . «؟اذه نيأ نما : م أ هَل لاَقَق

 ءابرلا نيع «هوأ هوأ» كلذ دنع ت يبا لاقف . ل يلا معطل ٠ عاصب ٍنيعاص

 يراخبلا| . هب رتشا مث َنَحآ عيب رمل عبق يرش نأ تدر اذإ نكلو لعق ال ءابرلا نبع

 . [ )۱٥۹6( مقر ملسمو (۲۳۱۲) مقر

 برعلا ناسلإ لوط هيف ؛رفصأ هرسب «نآلا ىلإ اهب فورعم وهو «ديجلا ةنيدملا رمت نم : : ينرب
 . 87(1 )١/ ةياهنلا |! عجفتلا وأ ؛عجوتلل اهب يتؤي ةملك : ةوأهوأ . )۳4۲/۱(

 ١ يلامجإلا ضضعملا د:
 نم : لاقو هتدوج نم منيع يبنلا بجعتف هديج ينرب رمتب ميشيل يبنلا ىلإ لالب ءاج هللا

 )١( ينغملا» ٩ )0۸ / 5 - ۲( | . )0٩( «ىواتفلا عومجم» ىف )۲۹ / ٤۷١( .
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 ذيجلا اذه نم عاصب ءيدرلا نم نيعاصلا تعبف ومت اندنع ناك :لالب لاق . 2(؟اذه كل نيأ

 ىه هدنع ةيصعملا نأل ةوأتو ا يبنلا ىلع كلذ مظعف . هنم ا يبنلا معطم نوكيل

 تدرأ اذإ نكلو لعفت الف مرحملا ابرلا نيع وه اذه كلمع :هانعم اميف لاقو .بئاصملا مظعأ

 اهلمعت ةحابم قيرط هذهف .اديج رمت مهاردلاب رتشا مث مهاردب ءيدرلا عبف ءيدر لادبتسا

 . مرحلا يف عوقولا بانتجال
 : تيدحلا نم دافتسي ام +

 رخآلا نم رثكأ امهدحأو ضعبب هضعب عابي نأب ومتلاب لضفلا ابر ميرحت ١-

 نم اهيرتشي مث ةئيسن ةعلس عيبي نأ يهو [ةنيعلا ةلأسمإ زاوج ىلع ثيدحلاب لدتسا “۲

 .ىلاعت هللاءاش نإ هقيقحتو كلذ يف فالخلا يتأيو لوألا اهنمث نم لقأ دقنب يرتشملا

 ةئامب لاير ةئام يواسي ام يرتشي نأ يهو (قروتلا ةلأسمإ زاوج ىلع ثيدحلاب لدتسا -

 هللا ءاش نإ كلذ قيقحت يتأيو ديف عسير اسيل ل هب عفتنيل ال ةلجؤم نيرشعو

 لا

 ٤“ كول يبنلا سفن نم تغلب فيكو ةيصعملا مظع .
 ىلع لدي ال درلا نع توكسلاو ؛عيبلا درب هرمأ مكس يبلا نأ ثيدحلا يف ركذي مل -م

 نإوإ# :ئلاعت لاق دقو !هدرف ابرلا اذه] :لاق هنأ قرطلا ضعب يف درو دقو . همدع

 .150/9 ةرقبلا | هدرا ال كلاما سور مكلف

 دقف هنع يهنمل فرسلاو نيذبتلا دح ىلإ لصي مل ام برشملاو لكأملا يف هفرتلا زاوج 2

 يه لق قزرلا نم تابّيَّطلاو ؛ هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق ئلاعت لاق
 187 ةفارعألا | | 4 ايندلا ةايحْلا يف اونمآ نيل

 اهنع ىهنو ةمرحم ةلأسم نع لئس اذإ هنأ وهو «يتفملا بدأ نم ءيش نايب هيف -1

 . اهنع هينغت يتلا ةحابملا اا همامأ حتفي نأ غئتفتسملا

 : ءاملعلا فالتخا دع

 .اهحرش مدقت يتلا ةنيعلا ةلأسمإ مكح يف ءاملعلا فلتخا

 نبا نع يورم وهو اهميرحت ىلإ :مهعابتأو دمحأو كلامو ةفينح وبأ ةثالثلا ةمئألا بهذف

 .يعازوألاو يروثلا بهذم وهو يعخنلاو ئبعشلاو «؟يريس نباو ةسحلاو ةشئاعو سابع
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 اذإ» لز هللا لومو تعم 3 ا دواد وبأو « دمحأ ىور امل

o Bo Eچ نر ی ا وع و ر ےہ دوه  

 مع جلا متكرتو «عرزلاب متيضرو قبلا El DTK E هللا طلس .داهحلا و «عر نو ىلع | بانذأ دذحأو علا
 . «مکنید ىلإ اوعجرت ىتح مكن هع ال الذ

 «دیز نم اًمالغ تعاب اهنأ : E E 17: ردعتا ةلارتامو

 سئبو «تیرش ام سئب ب :اهزم ةشئاع اهل تلاقف «مهرد ةئامتسب .هنم هترتشا مث «ءاطعلا ىلإ ةئامنامثب

 رهاظلاو . ! بوتي نأ الإ هل هل لوسر عم هداهج لطب دق هنأ مقرأ نب , ديز ينغلبأ «تيرتشا ام

nyا ل  Ca 

 يعش يبأ نع« ملو 20 يزاخبلا هاور ام: مومغب اذخأ ؛ةئيعلا عيب يعفاشلا زاجأو

 لاقف !بيطإ بينج رمتب ءاجف «ربيخ ىلع ًالجر لمعتسا 2 هللا لوسر نأ ةريره يبأو

 5 و 3 ّ ن هس شع

 اذه نم عاصلا ذخأنل انإ .هللاو ال : لاقف «؟ اذكه ربيخ رمت لكأ» : 0 هللا لوفر

 [ءيدرلا رمتلا عمجلا عب «لعفت ال» : مسي يبنلا لاقف . مثالا نيعاصلاو «نيعاصلا

 . «اًبينج مهاردلاب عتبا مث اا

 «همهاردب ءيدرلا رمتلا هنم ىرتشا يذلا نوكي نأ سأب ال هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذه مومعف

 : لصفتسي مل هنأل ؛هيلإ همهارد تداعف بيطلا رمتلا هيلع عاب يذلا وه

 . !لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا ماقم ىف لاصفتسالا كرت نأ نييلوصألا دنعو

 اهعيبيل امنإو ءاهب عافتنالا دصق ريغل ةئيسن ةعلسلا يرتشي نأ ءاهانعم ىتلا !قروتلا ةلأسمإ امأ

 . اهزاوج انباحصأ دنع روهشملاف ءاهنمثب

 . لحلاب اهلوانتي ثيدحلا اذه مومع ىريو ءاهزيجي (ىدعسلا نمحرلا دبع» انخيش ناكو

 ىلع لدت صوصنلا مومعو هيلع عئابلا ىلع اهعبي مل يرتشملا نأل) : هبتك دحأ ىف لاقو

 ۲ / ۲) «دنسملا» يف )١(

 . هقرطب حيحص ثيدح وهو (TEY) مقرا نتسلا» يف ()

 . (ركاش - ٤۸۲١ مقر ۲۷ / ۷) «دنسملا» يف (۳)

 «صيخلتلا» يف ظفاحلا هبقعتو 20112087 مقر ٤۲ / ۱۲) ريبكلا يف يناربطلاو :2471(4) مقر دواد وبأ هجرخأو :تلق

 نوك نم مزلي ال هنأل ؛لولعم ناطقلا نبا هححص يذلا ثيدحلا دانسإ نأ يدنعو» :ًالئاق ١١18١( مقر )۳ / ١4

 . «رمع نباو ءاطع نيب عفان طاقسإب ةيوستلا سيلدت هيف نوكيف «يناسارخلا

 . )١١( مقر ةحيحصلا رظنا . هقرط عومجمب ثيدحلا «-هللا همحر - ينابلألا خيشلا» ححص دقو :تلق

 . (۱۵۹۳ / 40) مقر (هحيحص» يف () . (۲۱۷۷) مقر (هحيحص) يف )٤(



 قا فا تع ندع د ندمت ةداوصم 5 هك

 «لامعتسا وأ «برش وأ لكأ يف اهلمعتسيل اهيرتشي نأ نيب قرف ال هنأل ؛ىنعملا كلذكو ءاهزاوج

 ءاهيلإ ةجاحلا ءاعدا عم «هوجولا نم هجوب ابرلا ىلع ليحت اهيف سيلو ءاهنمثب عفتنيل اهيرتشي وأ
 . (دابعلا ىلع عراشلا همرحي مل «يعرش روذحم هيف رسيلو «ةجاحلا اهيلإ تعد امو

 .(ةيميت نبا» مالسإلا خيش اهراتخاو «ميرحتلا دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو

 لئسو قروتلا ةلأسم نم عنمي هللا همحر - " ةيميت نبا - انخيش ناكو : ميقلا نبا لاقو

 اهيف دوجوم ءابرلا مرح هلجأل يذلا ىنعملا : لاقو . اهيف صخري ملف رضاح انأو ًارارم اهنع

 . اهيف ةراسخلاو عيبلاو ءارشلاب ةفلكلا ةدايز عم «هنيعب

eقلطملا باب نم ثيدحلا اولعجو «ةمرحملا عئارذلا باب نم اهولعج (ةنيعلا) نم  

 ولو ىتح «عيبلل ةروص لك لمشي يذلا «ماعلا باب نم سيلو «حيحصلا عيبلا روصب ديقي يذلا
 . عئابلا عم تناك

 . حابأو هيف نذأ ام ىلع لدت عراشلا تاقالطإ اذكهو

 يتلا ةروصلا هيف لخديل ماعب سيلو «ةحيحصلا دوقعلاب ديقي «قلطم (عمجلا عب) : هلوق نإف
 ىلع لالدتسالا نولواحي نيذلا لوق داسف نيبت اذهبو . ثيدحلا اذه يف (عمجلا) يرتشم عم دقعت

 ةلماعم ىلإ بابلا همامأ حتف «ةمرحم ةلماعم نع هاهن امل عراشلا نإف «عرشلا يف ليحلا دوجو

 . هوجولا نم هجوب امهنيب ةقالع ال «ةحابم اهريغ

 : لع هللا همحر «ميقلا نبال «نيعقوملا مالعأ» ب هيلعف ءاذه طسب دارأ نمو

 س نيتئام ا دعب نوعبسلاو ثلاثلا ثيدح ا س
evr}لكف فرصا نع مقرا نب ديزو بزاع نب هاربا تلأس :لاق لاهنملا يبا نع  

 بّهذلا عيب نع ا ل لوق اًمُهالكو يتم ريخ اذه لو امهنم دحاو

 . ١19894([ /۸۷) مقر ملسمو «(۲۱۸۱) « (۲۱۸۰) مقر يراخبلا] . نيد قرولاب

 : ىلامجإلا ىفعملا *:
 نامثألا عيب وه يذلا فرصلا مكح نع «مقرأ نب ر ديزو ءاربلا لاهنملا وبأ لأس

 هسفن امهنم دحاو لك رقتحيو «ىوتفلا ناعفادتي اذخأ غن امهعرو نمف . ضعبب اهضعب

 ةضفلاب بهذلا عيب نع ىهن مديح يبنلا نأ : ا نقش اروح هبحاص بناجب

 )١( (ىواتفلا عومجم» :رظنا )۲۹ / ٤٤١( .
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 امل الإو ؟ دقعلا سلجم يف ضباقتلا نم امهيف دب ال ذئنيحف ءابرلا ةلع يق امهعامتجال < « اًئيد

 ٠ ةئيسنلاب اًبر راصو «فرصلا حص

 ١ ثيدحلا نم دافتسم ام

 نم دب الف «.بئاغ امهدحأ وأ امهو «بهذلاب ةضفلا وأ «ةضفلاب بهذلا عيب نع يهنلا - ١

 . دقعلا سلجم يف ضباقتلا

 . فرص هنأل ؛دقعلا سلجم يف ضباقتلا عم عيبلا ةحص - ١

 . ابرلا ةلع نم «نادقنلا هيف عمتجا ام وه « سلجملا يف ضباقت لصحي مل اذإ دقعلل دسفملا - ۳

 : a E فلسلا هيلع ناك ام - ٤

 س نيتئام لا دعب ةوعيسلاو عبارلا ا و

e1}بهذلاو ةّضفلاب ةّضفلا نع ا هللا لور یھت: لاق ةركب يبأ نع  

 بهذا يرّتشتو انكش فيك بهّذلاب ةضفلا يرش نأ ا راو ءاوسب ءاوس الإ الا

 ER AG EE ab و یک ةففلاب
 .1( ) مقر ملسمو (1)

 : ىلامجإلا عملا +:

 «نييواستم انوكي مل ام هنع ىهن «اًّبر ًالضافتم «ةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا عيب ناك امل

 . نيلضافتم اناك ولو «هب سأب الف «بهذلاب ةضفلا وأ «ةضفلاب بهذلا عيب امأ . نزوب اًنزو

 ال هنأل ؛ مرحملا ةئيسنلا ابر ناك الإو «دقعلا سلجم يف ضباقتلا نم كلذ ةحص يف دب ال هنأ ىلع

 . امهنيب ةعماجلا ابرلا ةلعل «ضباقتلا طرش يقبو « لضافتلا زاج سنجلا فلتخا

 : تددحلا نم دافتسم ام +

 يف «نمثملاو نمثلا عامتجال «نيلضافتم «ةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا عيب ميرحت - ١

 . ةيوبرلا سانجألا نم دحاو سنج

 : نيطرشب «ةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا عيب ةحابإ - ۲

 : .رخآلا ىلع: امهدحا ديزي الف ءامهنيب لئامتلا لوألا

 سنج يف لاقي «ةضفلاو بهذلا يف لاقي امو. امهنيب دقعلا سلجم يف ضباقتلا : يناثلاو

 در راك ١ نسب شبا ار اهم ملا نيانجلالا نيد ةحبلو
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 نم امهنم دحاو لك نوكل ؛نيلضافتم بهذلاب ةضفلا وأ «ةضفلاب بهذلا عيب زاوج - ۳

 سانجألا نم هسنج ريغب عيب سنج لك يف لاقي اذكو . رخآلا سنج ريغ سنج
 . امهنيب لضافتلا نم سأب الف «ةيوبرلا

 سلجم يف امهنيب ضباقتلا نم «بهذلاب ةضفلا وأ ؛ةضفلاب بهذلا عيب يف دب ال - ٤

 لك اذكو . ةيوبرلا ةلعلا يف امهعامتجال ؛دقعلا لطب «ضبقلا لبق اقرفت نإف . دقعلا

 ضباقتلا نم دب الف «معطلا عم نزولا وأ «ليكلا يهو «ةيوبرلا ةلعلا يف اقفتا نيسنج

 . دقعلا سلجم ىف امهنيب

 : (ةيكندللا قاروألا) ىف ءاملعلا فالتخا د:

 ةيكنبلا قاروألاب ةضفلاو بهذلا لدب نولماعتي سانلا ذخأ «ةريخألا نامزألا هذه ىف

 «ةئف رانيدللو «ةئف هينجللف . اهتميقو اهمسا لمحت «اهلباقت (ةئف) دقن لكل اولعجف . (طاونألا)

 . ةئف ةيبورللو «ةئف لايرللو

 . راصتخالاو زاجيإلا قيرطب «مهلاوقأ ىلإ ةراشإلا كيلإو ءاهمكح يف سانلا فلتخاف
 . اًقالطإ اهب تالماعملا مرحف كوكصلاو نويدلاو تادنسلا عيب نم اهنأ ىري نم : مهنمف

 .هيعونب ابرلا اهيف يرجي الف «ةراجتلا ضورع نم ضورع اهنأ ىري نم :مهنمو

 «ضعبب اهضعب عيب زاوج ىري يناثلا «هتدشب هلبق يذلا لوقلل لباقم هلهاستب لوقلا اذهو

 . ابرلا اهيف يرجي ال هنأل ؟كلذ نم عنام ال هنأو «ةئيسنو ةلضافتم نيدقنلا دحأب اهعيبو

 . فعضلا ةياغ يف نالوقلا ناذهو

 يف اصوصخ «رسيلاو «حامسلا اننيد عبطو «قيضو جرحو ديدشت هيفف : لوألا امأف

 ىلإ دنتسي ال هنأ عم هعاونأب ابرلا وهو «ريبك رش بابل حتف هيف : يناثلاو . تالماعملاو تاداعلا

 يرجي ام اهيف يرجي «نيدقنلا مكح ءاهمكح نأ ىري نم : مهنمو . حيحص ليلعت نم ءيش

 هل لدبلا نأب كلذ ىلع نولدتسيو هذخأم ةوقل ؛ةحصلا نم هجو هل اذهو .ماكحألا نم امهيف

 . ءيش لك يف لدبلا مكح
 . سولفلا مكح اهمكح لعجن نأ وه هباوصلل اهبرقأو اهلدعأو كلذ يف لاوقألا نسحأو

 . لضفلا ابر اهيلع يرجن الو قئيسنلا ابر اهيف يرجنف

 ةميقلا نم لثمت اميف انه ةلضافملاو ةلضافتم نيدقنلا دحأب وأ («ضعبب اهضعب عيب زوجيف

 . ةئيسن كلذ-زوجي الو «روصتي ال رمأف اهتاذ يف ةلضافملا امأ تيدقنلا



1 © 
 تو ¥6 || 5 ك ك ك 5 5 ته ج5 هه هك هه هه هه هج هج ماجعألا طمع 2رن

 امك. اهب لماعتلا ىلإ اورطضا نيذلا« سانلا ىلع ةعسوت هيفو« عوضوملا يف طسو لوق اذهو

 . ابرلا عاونأ مظعأ وه يذلا« ةئيسنلا ابر بابل ادس اًضيأ هيف نأ

 . ةليوط تالداجم اهب لصح هنأل؛ لقتسم ثحب ىلإ جاتحي عوضوملا طسبو
 ‹« فحصلا يف ترشن « ثحبلا اذه يف ةلاسر « يدعس لآ رصان نب نمحرلا دبه انخيشلو

 . ريخألا لوقلا حجري وهو « ةلقتسم ةلاسرب اهدحو اًضيأ ترشنو

 دل
 ١“ نهرلا باب - 1۰

 ماودلاو توبثلا- : ةغل وهو « ءاهلا نوكسو ءارلا حتفب : نهرلا

 . نهترملا دنع هرارقتساو هئاقبل ب اذه نم يعرشلا هانعم ذخأف

 نم امالا ند نإ سفك نه وأ هلم فاو ن و كلام لحج + عرش ةقيرفتا

 . حيحصلا سايقلاو « عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلاب زئاج وه. ميرغلا ةمذ

 a ل هلوقف باتكلا امأ

 ع يبنلا نهر دقلو : لاق سنا نع ۰ 19) مقرإ يراخبلا يف ام اهنمو « ةريثكف « ةنسلا امأو

 . ريثك امهريغو« بابلا ثيدح اهيفو( ريعشب هعرد

 . هلئاسم ضعب يف اوفلتخا نإو« هزاوج ىلع نوملسملا عمج
 . ءافيتسالاو ةقثوتلا لصحي هب ذإ« تالماعملا نم ريثك يف هيلإ ةيعاد ةجاحلا نأ امك

 «ممذلا نم كلذ ردت قلع ءاقيتسالا اهم لضتحي ىلا قئاثولا خم نال 4 ةريكف هتذئاق مآ

 . هنيدم نم نئادلل نانئمطالا هب لصحيو « نيدملا ردغ نم هب نمؤيو

 هءاقب نهترملو نهارلا ىضري يذلا لدعلا وأ« نهترملا دنع نهرلا ضبق اذإ قثوتلا لمكأو

 دشرأ دقو. ةرمثلا ليلك ةدئاعلا فا كوا مزال تج نمزلا» ضيق لضحي ب هديب

 . 1987: ةرقبلا| [4ةضوبفم ناهرف# : لاقف اهقثوأو تالاحلا لمكأ ىلإ هللا

 لكل ركذي هقفلا باوبأ نم باوبأ ةدع ىلإ« هریفا ظفلب طرتشيو« هريغو نهرلا بالا فنصلا اهعضو ىتلا ةمجرتلا )١(

 ىلإ لصو نأ ىلإ انه نم ةمجرت دقعي مل وهف« ةعفشلا وا سالفإل و« ةلاوحلا اهنمف. نيثيدح وأ اًئيدح اهنم باب

 ىلع نيعت« مجارت عضوب« اهثيداحأ ماكحأ نييبتو « ثحابملا هذه ليصفت تيأرف . ةمجرت اهل عضوفا ةطقللا» ماكحأ

 . حراشلا- ها- ريخ لكل اًعيمجهللا انقفو. مهفلاو نايبلا



 ےس

 س نيتئام ا دعب نوعبسلاو سماخ ا ثيدح ا س

 هنهرو 7 يدوهي نم ىرَتشا متو هللا 0 نأ : : ةف ةشئاع نع ۷

 , )9-4( (A) » )100, )۲1( ¢ )7-۲۰ )۲۰۹7 )۲۰ 14) مقر 5 ديدح 5 6

 ۳-07 /1۳) مقر ملسمو 9

 ام قبي مل ,حايرلا يرابي يذلا همركو «اهنم هلّلقتو ,ايندلا ةايحلا يف متو. يبنلا ةداهز

 007 نم ىرتشا نأ رمألا هب لآ دقف اذهل . ةريسيلا مايألا «هلهأ توقو .هسفن توقل هرخدي

 يذلا هعرد وهو ىهتملك ءالعإو هللا ليبس يف داهجلل هيلإ جاتحم وه ام هنهرو «ريعش نم اًماعط

 . مهديكو ىودعلا حالس نم - ىلاعت هللا دعب - ةياقو ,بورحلا يف هسبلي

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام د:

 ١ - اضيأ زيزعلا باتكلا يف هتوبث عم نهرلا زاوج .
 يفإ يناعنصلا لاق . هنع يهنملا مهيلإ نوكرلا نم تسيل اهنأو نافكلا ةلماعم زاوج - ۲

 ةكمب اوماقأ هباحصأو مكي هنإف ,ةرورض نيدلا نم مولعم وهو )١1١17/5(1: ةدعلا

 لهآ هباحصأو وه لماعي ارشع ةنيدملا يف ماقأو ,نيكرشملا نولماعي ةنس ةرشع ثالث

 1 . مهقاوسأ نولزنيو باتكلا

 .مارح هب لماعتملا نيع نأ ملعي مل ام ,مارح هلام رثكأ نم ةلماعم زاوج هيفو - ۳

 يف مهتلماعم ةيفيك ىلإ رظنلا مدع ىلإ ليلد هيفو : )١١7/5(1 ةدعلا يفإ يناعنصلا لاق

 سيل نكلو «هنوضبقيو تحسلا نولكأيو رومخلا نوعيبي مهنأ مولعملا نم هنإف هسفنأ
 نم ةلماعم مهلماعن لب ,مهيديأ ىإ لاملا لوخد ةيفيك نعو مهتلماعم نع ثحبلا انل

 . ةملظلا هلثمو . هفالخ انل نيبتي ىتح لالحلا هكلم هدي يف

 نم سيل عردلا نأل ؛رافكلا ىلع حالسلا عيب زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يف سيلو - ٤

 يف «هعرد دي يبنلا هدنع نهر يذلا نألو .ضيأ اًعيب سيل نهرلا نألو السلا

 نإف . ةنايخ وأ ةوطس مهنم ىشخي الف ةسارحلاو ةيامحلا تحت نيذلا نينمأتسملا باسح

 . ىربك ةنايخو ةمرخم ةحلسألاب ءادعألاو رافكلا ةناعإ

 عدي الق مركو هللا دنع اميف ةبغر دهزلاو لالقإلا نم يكل يبنلا هيلع ناك ام هيف - ه

 . هدنع رقي الام



 هه 0.4( ةددصهمممدهممعصمم راققألا يغ جرت
 ضعب نم تبث دقف «ةطنحلا ىلع ةيمستلا رصق نمل اًفالخ «ماعطلاب ريعشلا ةيمست هيفو - 5

 . ريعش نم اًعاص نوثالث وأ نورشع هنأ ,قرطلا

 بتاكلا زوعي امنيح بلاغلا جرخم ةجرخم ةيآلا نوكتف ,رضحلا يف نهرلا زاوج هيفو - ۷

 , كاحضلاو «دهاجم نع لقن امل اًقالخ ءءاملعلا روهمج بهذم اذهو ,رفسلا يف دهاشلاو

 : ةيآلا موهفمل ءرضحلا نود رفسلا يف صاخ نهرلا نأ نم : ةيرهاظلا بهذمو

88% 

 ارا باب 1
 , لاقتنالا وهو (لوختلا نم ةذوخأم ,ءاحلا حتفب : ةلاوحلا

 . هيلع لاحملا ةمذ ىلإ ليحملا ةمذ نم قحلا لقنتف (ةمذ ىلإ ةمذ نم نيد لقن يهف»

 ةيعاد ةجاحلا نإف ,حيحصلا سايقلابو ءءاملعلا عامجإبو ,ثيدحلا اذهك 3 ةتباث يهو

 «ةصخرلا باب نم ضبقلا ريخأت اهيف زاجو . نيدلاب نيدلا عيب نم يه : مهضعب لاق ءاهيلإ
 اهب رمأ اذلو .قحلا ءافيإ سنج نم اهنأو كلذ فالخ حيحصلاو «سايقلا فالخ ىلع نوكتف

 . نيدلا ءادأو ,ءافولا ضرعم يف مكي. يبنلا

 يف هيلع لاحملاو ,دلب يف ميرغلا ناك اذإ اميس ال «سانلا نيب تالماعملا ليهستف .اهتدئاف امأ

 .هيلع هل نيد ال نم ىلع هميرغ نيدملا لاحأ اذإو . هنم ءافيتسالا «لاحملا ىلع لهسيو «رخآ دلب

 . اهماكحأ هل سيلو ,ةلاوخلا نم سيلو .ءافيتسالاو ضارقتسالا يف ليكوت وهف

 يف ليكوت وه امنإو ,ةلاوحب سيلف ,نيدلا هل هيلع نم ىلع هيلع هل نيد ال نم ةلاحإ :هلثمو

 ةمذ يف اًيقاب نيدلا ناك ولو . اًعيلم هيلع لاحملا نوكب اهلوبق ديق اذهلو . نيدملا نم ضبقلا
 ةا بهدم وه: للا ةمذ ةءاربو نيدلا لاسفتلاو ارسم ةيلغ لاخلا نو ره ا ليحل

 هيف ؟ دحج وأ تام وأ سلفم هيلع لاحملا نأ نيبت ول لاحملا عجري له نكلو . مهريغو ةعبرألا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىتأي ,ليصفتو فالخ

 ١ ءاملعلا فالتخا +×

 لاحملاو لاحملا اضر رابتعا يف اوفلتخاو ,ةلاوحلا يف ليحملا اضر رابتعا ىلع ءاملعلا عمجأ

 نيفرطلا نم اضرلا اهل طرتشي «ةضواعم اهنأل ؛امهاضر رابتعا ىلإ (ةفينح وبأ» بهذف . هيلع

 رخآلا فرطلا وه ليحملاو فرط امهف

 )١( يعضو نم اهلك ةطقللا باب ىلإ مجارتلا نم اهدعب امو ةمجرتلا هذه .
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 امنإو . بوجولا ديفيف « هرهاظ ىلع ثيدحلا نوري ال مهنإف « مهدنع [ربتعم اضرلا نوكلو

 . بودنمو بحتسم عابتالا نأ نوري

 «بوجولل رمألا نأ ىلإ : ريرج نباو «روث وبأو « ةيرهاظلاو « هعابتأو دمحأ مامإلا بهذو

 تناك نإف. لاتحي نأ ءيلم ىلع هقحب ليحأ نم ىلع متحتي هنأو « هرهاظ ىلع ثيدحلل ءاقب

 يذلا اهلحم قفاوت مل اهنأل ؛ حصت ال ةدساف ةلاوح اهنأ ةيرهاظلا دنعف ءيلم ريغ ىلع ةلاوحلا

 . ةءالملا وهو عراشلا هاضترا

 . كلذب يضر دقو لاحملل قحلا نا لالا دعو

 . ليصافتو تافالخ كلذ يف ؟ ليحملا ىلع لاحملا عجري له : اوفلتخاو

 GS al ا ثيدح ا
 عبنأ اَذإو ملط ينغلا لطم : لاق ميو هللا لوسر نأ هاب ةريره يبأ نعإ 771

 . ](1914) مقر ملسمو ء(0-11) 08 (۲۲۸۷) مقر يراخبلا| . ميلف ء ءيلم ىَلع مكدحأ

 : بيرفلا ×
 . لوطتل اهتددم اذإ ءاهلطمأ ةديدحلا تلطم : لوقت . دملا« لطملا" لصأ : ىنغلا لطم

 لطم : ريدقتلاو « هلعاف ىلإ تاهو طع . رذع ريغب هؤادأ قحتسا ام ريخأت داماو

 . ليحأ : تع زل ادم داتا رق و ماعلا نوكتمو ةا طف هنأ ملظ « هميرغ ينخلا

 امأو . ءافولا ىلع ردتقملا ينغلا وهف - ةغل - هفيرعت امأف. ةزومهملا ءايلا نيكستب : ءىلم

 رر دبر هلام يللا رهف «داهقتلا دع ةر
 نوكي الأ: هلوقو. مكحلا سلجم هراضحإ ناكمإ : هندبو . ءافولا ىلع ةردقلا : هلامف

 . لتحيلف ىنعمب «ةيقوفلا ءاتلا نوكسو ةيتحتلا ءايلا حتفب : عبتيلف . ًالطامم

 : يلامجالا ىنعملا +×

 . ةنسحلا ةلماعملا بادآ نم بدأ فيرشلا ثيدحلا اذه يف

 ءاضتقالا نسح ىلإ ميرغلا دشري امك «ءاضقلا نسحب نيدملا رمأي مسي وهف

 هقح ريخأت نإف «ةنيرق وأ ةراشإب بلطلا هنم مهف وأ ءهقح بلط اذإ ميرغلا نأ وَ نيف

 . رذع الب هقح نود ةلوليحلل «هل ملظ «ءافولا ىلع رداقلا ينغلا دنع

 لّبقِيلَف «هنم هقح ذخأ هيلع لهسي ءيلم ىلع ميرغلا نيدملا لاحأ اذإ لوزي ملظلا اذهو
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 اب ملظلا ةلازإ هيف نأ امك ءافولا ليهستو «هنم ءاضتقالا نسح اذه يفف . ذئنيح ةلاوحلا ميرغلا

 . لطامملا نيدملا ةمذب نيدلا ىقب ول

 : تيدحلا نم داقتسي ام +

 . هميرغل هيلع يذلا نيدلا ءافو بوجوو «ينعلا لطم ميرحت - ١

 بلط دنع الإ ءافولا هيلع بجيو ريخأتلا هيلع مرحي ال هنأب رعشي «لطملا» ظفل - ؟

 . ءافيتسالا يف هتبغرب رعشي ام وأ ميرغلا

 وهف «عناوملا نم ءيشل زجاعلا وأ «ريقفلا امأ . ءادألا نم نكمتملا ينغلاب صاخ ميرحتلا - ۳

 . روذعم

 ءافولا بوجوو لطملا ميرحت نأل ؛ةرسيملا ىلإ هراظنإ بوجوو .رسعملا ةبلاطم ميرحت - ٤

 نيدلاب هتقحالمو ءروذعم هنأل ؛هيلع قييضتلا مرحيف رسعملا امأ . رداقلا ينغلاب ناطونم

 . مارح

 . ميرغلا لطامي الأب «نيدملا نم ءاضقلا نسح ثيدحلا يف - ه

 . ءيلم ىلع نيدلا هلاحأ اذإ ةلاوحلا لبقي نأب ميرغلا نم ءاضتقالا نسح هيفو

 يتأيو .ةلاوحلا لوبق هيلع بجو يلم ىلع ميرغلا نيدملا لاحأ اذإ هنأ ثيدحلا رهاظ - ١

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىف فالخلا

 ر ىلع سلال نإ ةلاوخلا هونت لاحنلا قاع مكي لدا نويت تال

 : تافص ثالث هيف عمتجا ام هنأب «ءيلملا» ءاملعلا رسف - 8

 . ريقفي سيلف ءافولا ىلع ارداق نوكي نأ )١(

 . لطاممب سيلف مدعوب اًقداص (۲)

 هک ااف لاجل اا توکی وا ماج تحاور ف بكحلا سلجم ىلإ هبلج نكمي (۳)

 . هتعفارم نم مكاحلا

 بلط نيدملا نم اًملظ لطملا ناك امل هنأ نيتلمجلا نيتاه نيب عمجلا ةبسانم نإ : ءاملعلا لاق - ٩

 . ءيلملا وهو ررض هنم هقحلي ال نم ىلع ةلاوح ا لوبقب ملظلا اذه ةلازإ ميرغلا نم

 . هيلع لاحملا ةمذ ىلإ ليحملا ةمذ نم نيدلا لاقتنا هثيدحلا رهاظ - ٠

 هيلع لاحملا سالفإب اًئاع هاضرب لاتحا نإ لاحملا نأ : سفنلا هيلإ نئمطت يذلا حيحصلاو

 ليحملا ىلع طرتشي ملو هيلع لاحملا يف يتلا بويعلا نم كلذ وحنو هتلطامم وأ كتوم وأ
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 ملعي ةمذ ىلإ ةمذ نم هقح ةلاحإب يضر هنأل ؛عجري ال هنأ ءافيتسالا رسعت وأ رذعت دنع عوجرلا

 .هبيع ملعي اًبيعم اًعيبم ىرتشا ول اب هيبش وهف ههيف هريصم

 هرسع لهجي نکل هيلع اهب اًيضار ناك وأ هوحنو رسعملا ىلع ةلاوحلاب اًيضار نكي مل نإو

 مل بيع هيلع لاحملا رسع نأل ؟هرسعت وأ ءافيتسالا رذعت دنع عوجرلا هلف هيف ررغ وأ هوحنو

 . ملعأ هللاو مهطورش دنع نيملسملا نأل مهم يس هب ضري ملو هب ملعي

 فل

ey ۳ 

 س نيتئام ا دعب نوعبسلاو عباسلا ثيدح ا ۳

 هللا لوسر تعمس لا میا هللا لوسر لاق "لاق هظض ةريره يبأ نع ! ] ١01

 نم هب قحأ وهف سلفا دق - ناّسنإ وأ - لجَر دنع هنْيعب هلام كرذأ نم» : [لوُقي ا E 0 1 ع و وے لاال
 هم رر

 .1609(1) مقر ملسمو )۲٤١۲( مقر يراخبلا] ٠ (هریغ

 :٠ يلامجالا ىضعملا د:

 هلام ناك نأب هوحنو يرتشملا سلفأف هوحنو هايإ هضرقأ وأ هعدوأ وأ دحأل هعاتم عاب نم

 هجرخي امب هتافص اهيف ريغتت مل هلاحب ناك نأب هنيع دجو اذإ هعاتم ذخأي نأ هلف هنويدب يفي ال

 NE تشم نم دحأ قح هب قلعتي ملو هٌئيش هنمث نم ضبقي ملو همسا نع

 . تاضراعملا دوقع نم كلذ ريغ وأ ةعفش

 وأ «نهر وا

 هيف هعزاني الف هنيعب هعاتم دجو هنأل ؟لاملا  يصاحتملا ءامرغلا نم هب قحأ نوكي ذئنيحف

 هنمث ضبق دق عئابلا ناك وأ هامسمو همسا نع هجرخي امب ريغت دق هوحنو عيبملا ناك نإف . لحأ

 ٠ ءامرغلاب ةوسأ ذئنيح عاتملا بحاصلف ؛دحأ قح هب قلعت اب سلفملا هيف فرصت دق وأ هضعب وأ

 ١ تددحلا نم دافتسم ام د+

 نم ءاملعلا اهذخأ طورشب هيف عوجرلا هلف سلفأ دق دحأ دنع هعاتم دجو نم نأ - ١

 ويلا قيقد نبا لاق ٠ ميكحلا عراشلا دارل مهمهف نم اهضعب اوذخأو «ثيداحألا

 . ةيوق هتلالد

 )١( هل بوهوملا ديريو ةبهلا نم لعاف مسا :بهتم ٠
 ) )۲ةيظفل ةفاضإ ؟ىصاحتملا ” ىلإ فيضأ دقو “هب لوعفم لاملاو لالا صصحل نومستقملا ءامرغلا :لاملا ىصاحتملا ٠

 )۳( !ماكحألا ماكحإ7 يف )۳/ 5١١(.
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 . همكح ضقن هفالخب يضاقلا ىضق ول : يعفاشلا باحصأ نم يرخطصإلا لاق

 نم مهوحنو عدومو ضرقم نم هريغو عئابلا هثيدحلا ىف «عاتملا بحاصب داري - ۲

 00 مهلمشي ثيدحلا مومعف . تاضواعملا دوقع باحصأ

 . ثيداحألا ضعب يف [عئابلا] مساب حرصي نأ مومعلا يفاني الو -

 [سلفملا مسا نم ذوخأم طرشلا اذهو هنويدب ىفت ال سلفملا تادوجوم نوكت نأ - ۳

 . اعرش

 انعم يذلا ثيدحلا صن وه طرشلا اذهو يرتشملا دنع ةدوجوم عاتملا نيع نوكت نأ - ٤

 . هريغو

 نيعب عوجر الف هضعب وأ هلك ضبق نإف . يرتشملا نم ضوبقم ريغ نمثلا نوكي نأ - 5

 . عاتملا

 . ثيداحألا ظافلأ ضعب نمو ءوهفملا ىنعملا نم ذوخأم طرشلا اذهو -

 «هعاتم نمثب عاتملا بحاص اومدق ول ءامرغلا نأ ثيدحلا ظفل مومع نم مهفي يذلا -5

 . هعاتمب عوجرلا نم هقح طقسي الف
 همزلن اننإف عاتملا بحاص قح ظفحإ وهو عراشلا دارم ىلإ انعجر اذإ اننأ ىرأو : تلق

 مومعل ةحلصم هذخأ يف ناك اذإ اصوصخ ءءامرغلا مدق اذإ هب هعاب يذلا ؛نمثلا ذخأب

 ٠ هنويد يف فيفختلا ىلإ عراشلا فوشتي يذلا سلفمللو ءامرخلا

 . ةعلسلا ردقت : ادشر نبا لاق

 عفد «رثكأ تناك نإو ٠ عئابلل اهب ىضق «هنم لقأ وأ نمثلل ةيواسم اهتميق تناك نإف

 اا لها نم ةعانج ف لوقا اهو يالا رار ت اهلا

 جسنك ءاهمسا ليزي امب اهتافص ريغتت ملو ءيش اهنم فلتي مل اهلاحب ةعلسلا نوكت نأ - ۷
 . كلذ وحنو اًباب بشخلا لعجو «بحلا زبخو «لزغلا
 . ءامرغلاب ةوسأ وهف اهضعب فلت وأ ءاهتافص تريغت نإف

 فقوت وأ «بهوت وأ عابت الأ كلذ نم ىلوأو «نهر وأ ءةعفش نم قح اهب قلعتي الأ - ۸

 ءاوسو ءذخأي مل وأ اًثيش هنم ذخأ ءاوس هل هلامف «تاضواعملا دوقع باحصأ نم اسيل ضرقملاو عدوملا نأ انل رهظ مث )١(

 ناسحإ ضحم وه امنإو ؛ةحلصم هضرق ىلع ذخأي مل ثيح ؛ضرقملا هنم بيرقو قلعتي مل وأ هريغ قح هب قلعت

 + مولا .ضعتالابو ىلا اذه نم اههجاَزخإ يعتق قاقرإو



5 00 
 E@ ٤ اهو  DODD DDD OD ® DB OD ODماالعلا ريسيت

 نإف «عوجرلا لاطبإ ىلع ةليح اهيف فرصتلا نكي مل ام اهيف عوجر الف كلذ وحنو

 . رابتعا اهل سيلو «ةمرحم ليلا

 REESE ةربتعملا طورشلا يه

 . ملعأ هلباو . موهفملا ىنعملا نم اهضعبو .ثيداحألا ظفل نم ذخأ او

 ١ ءاملعلا فالتخا د:

 سلفملا نأو ,سلفملا دنع هدجي نيح هلام نيع ذخأل قحتسم ريغ عئابلا نأ ىلإ ةيفنحلا تبهذ

 .هنم اهذخأ عئابلا قاقحتساو هنامض نمو .يرتشملل اكلم عيبلاب تراص ةعلسلا نأل ؛ هب قحأ

 عاتملا نوكي نأ يهو ةروص ىلع هولمحو ,لوصألل فلاخم دحاو ربخ هنأب ثيدحلا اولوأتو

 . دودرم لمح وهو سلفملا دنع ةطقل وأ ةيراع وأ ,ةعيدو

 . هنودو سالفإلا عم ءايشألا هذهب عجري هنإف .سالفإلاب ديق ال كلذك ناك ولو

 . ثيدحلاب لمعلا نم ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام قحلاو
 نإ ثيح «دساف راذتعا .لوصألل فلاخم !ثيدحلا] هنأب راذتعالاو» : 2١١ يناكوشلا لاق

 يف دري ملو ءاهنم ضهنأ وه امب الإ اهب لمعلا كرتي الف ءلوصألا ةلمج نم ةحيحصلا ةنسلا

 . هنم ها (كلذك وه ام ماقملا

 لبقي ال هنأل ؛همكح ضقن «ثيدحلا اذه فالخب مكاحلا مكح ول : ءاملعلا ضعب لاق

 ءهفعض ىلع هيبنتلا هركذب تدصق ينكلو ,هتركذ ام ةيفنحلل فالخلا اذه ةرهش الولو . ليوأتلا

 . صوصنلا اهب تمدوص يتلا ءارآلا نم هنأو

 دنتست ام فعضو «اهب لوقي نم ةرهشل ءةفيعضلا تافالخلا ضعب باتكلا اذه يف ركذأ دقو

 ةالصلا مهيلع تالاسرلا باحصأل ةمصعلاو ءاهباحصأب ةقثو اديلقت اهيف عوقولا ةيشخ «هيلإ

 1 . مالسلاو

 تك

 )١( ريثك نبا :ط (577 / ۳) «راطوألا لين» يف .
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 سم يت

 ةعفشلا ناب - ۳

 . ءافلا نوكسو نيشلا مضب ا

 . هتعفش تنأف «درف ىلإ ادرف تممض اذإف «درفلا ميسق «جوزلا ا

 . [(485 /) ةياهنلاإ .هتصح ىلإ هكيرش ةصح مضي عفاشلا نأل ؟ةعفشلا تقتشا اج نمو

 ىنعملا ىلع - اًعرش - اهفيرعتف ةكولمملا ةصحلا ىلعو كلمتلا ىلع قلطت : ةعقشلاو
 . [ضوعب هيلإ تلقتنا نمم هكيرش ةصح عازتنا كيرشلا قاقحتساإ :لوألا

 تاراقعلا ءاهعوضوم ناك الو . ءاملعلا عامجإبو «بابلا ثيدحب «ةنسلاب هتباث يهو

 ءاطلخلا نم ريثكو . ةميسج لكاشمو ةميظع رارضأ لصحي ةطلخلاو ةكارشلا ةعيبطبو .ةكرتشملا

 اذكه رمألا ناك امل - مه ام ليلقو - اهقح ةكرشلا ىتآ نم الإ ضعب ىلع مهضعب يغبي

 «يرتشملا نم هنمثب كيرشلا ةصح عازتنا نإف ٠ ا سايقلا قفو ىلع ةعفشلا تراص

 دق لكف يرتشملاو عئابلا قحلت ةرضم الب «هنع ريبكلا ررضلل عفدو «عزتنملا كيرشلل ةميظع ةعفنم
 . ةمكحلاو سايقلا قفو لصألا ىلع تءاج اهنأ ملعت اذهبو . صوقنم ريغ ًالماك هقح ذخأ

SS 

 دي نم  صقشلا عزن  عيفشلا قحتسي ملو . هتحلصم ىلع ديزت وأ هترضم ضحمتت امع

 «عامجإلاو «ةنسلاب ةتباث نوكت طئنيحف . ةرضملا نم ةيلاخلا ةحلصملل الإ هاضر ريغب يرتشملا

 او لصألا فالخ ىلع اهتوبث اومهوت نمل اًقالخ «سايقلاو

 س نيتئام ا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدح ا هس

eميم يتلا (ىضق :ظفل يفو) "لعج :لاَق  
 مقر يراخبلا] . ةع الق قرطلا تقرصو دودا تعقو اذ. مّسقي مل ام لك يف ةعفشلاب

 يك

 .1708(1 / ۱۳۲) مقر ملسمو )14 ۲4(۰ 40£( )۷( ء(1115) )7

 ةمسقلا دعب كالمألا هب زيمت ام - انه - وهو (دح) عمج ادودحلا7 و . تنيع : دودحلا تعقو

 . اهعراوشو اهفراصم تنيب ىنعمب «ففحت و «ةلقثملا ءارلا رسكو داصلا مضب : قرطلا تفرص

 . كرشلاو بيصنلاو مهسلا :صقشلا (۲) ay :عيفشلا )١(
 هجارخإب درفنا :لاقو ٠ (لعج امنإ) :ظفلب رباج نع ةملس ىبأ قيرط نع (هقيقحت ) يف («يزوجلا نبا” هجرخأ (۳)

 ٠ ملسم هجارخإب درفنا :لاقو ٠ فنا طئلب راج نع رثرلا ىلا نع جرجا مث يراخبلا



 مسح

 ماعلا ريسيت وص ت5 5555ه هاج وجو 011 | تهد

 ةميقتسملا مظنلا اهلو ,رضلاو رشلا عفدو لدعلاو قحلا قاقحإل تءاج ةميكحلا ةعيرشلا هذه

 ةمكحلا قفوو ةحلصملا بسح اهتافرصتف . ةفيرشلا دصاقملاو ةديمحلا تاياغلل ةلداعلا ماكحألاو

 ةمسقلا قشتو اهررش دتميو اهررض رثكي تاراقعلا يف ةكرشلا تناك امل هنإف اذهلو . دادسلاو

 . كيرشلل ةعفشلا ميكحلا عراشلا تبثأ .اهيف

 مل يذلا كيرشللف ءامهنيب كرتشملا راقعلا نم هبيصن " نيكيرشلا دحأ 217 عاب هنأ ىنعمب
 مل ام كيرشلل تباث ,قحلا اذه . ةكارشلاب هررضل اًعفد ,هنمث لثمب يرتشملا نم بيصنلا ذخأ عبي

 . هقرط تفرصو هدودح تفرعو مسق دق كرتشملا راقعلا نكي

 .ةعفش الف اهقيقشتو اهعراوش فيرصت دعبو «نيبيصنلا نيب اهزييمتو دودحلا ةفرعم دعب امأ

 . يرتشملا نم عيبملا عازتنا قاقحتسا هلجأ نم تبث يذلا طالتخالاو ةكارشلا ررض لاوزل

 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 1 اهيلع عامجإلا دنتسم وهو ةعفشلا توبث يف لصأ ثيدحلا اذه - ١

 اهعبتي نكلو .راقعلاب اهصخي هقايسو تالوقنملا يف ةعفشلا توبثب رعشي ثيدحلا ردص - ؟

 1 . ضرألا يف اناك اذإ ءانبلاو رجشلا

 ررضل ؛هقرط فرصت ملو .هدودح زيمت مل يذلا ,كرتشملا راقعلا يف ةعفشلا نوكت - ۳

 . عيفشلا كيرشلا قحلت يتلا ةكارشلا

 . طالتخالا مدعو «ةمسقلاب ررضلا لاوزل ةعفش الف ,.هقرط تفرصو .هدودح تزيم اذإ - ٤

 اميف ةعفشلا ىلع مالكلا يتأيو . اهزييمتو دودحلا مايقل ,راجلل تبثت ال اهنأ ملعي اذهب - ه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيراجلا نيب ةكرتشم ةعفنم هيف

 هتمسق نكمت يذلا راقعلا يف الإ نوكت ال ةعفشلا نأ ىلع : ثيدحلاب مهضعب لدتسا - 5

 لبقي ال يذلا نأل (مسقي مل ام لك يف» : هلوق نم اذخأ ,هتمسق نكمت ال ام نود

 . هللا ءاش نإ هيف فالخلا يتأيو . هيفن ىلإ جاتحي ال ,ةمسقلا

 . اهيف ةكارشلا ةدم لوطل تاراقعلاب تصتخا اذلو كيرشلا ررضل ةلازإ ةعفشلا تبثت - ۷

 لقتنا اب تبثي : يناثلا هجولاو , ةلبانحلا بهذم نم روهشملا وهو «عيبلا يف درو ثيدحلا ثيح (عاب» ظفلب تربع )١(

 . يعفاشلاو كلام بهذم وهو , باحصألا ضعب هراتخا يلام ريغ فرصتب

 مهضعب طقسأ نإف مهكالمأ ردق ىلع مهنيب ةعفشلاف ,دحاو نم رثكأ ءاعفشلا ناك اذإو ,ءاكرش وأ كيرش نيب قرف ال )١(

 . حراشلا . ها . نيقرطلا نع ررضلا ةبراحمل ءاج عرشلاف ,يرتشملاب رضي الئل ؛ صقشلا لك ءاكرشلا يقاب ذحخأ هتعفش



 ال يتلا ةمساقملا نم «ةريثك لئاسوب هنم صلختلا نكمي . ريسي هررضف «راقعلا ريغ امأو

 . كلذ وحنو عيبلاب وأ «ةفلك ىلإ جاتحت

 + ةهدئاف +

 نإ اهطوقس - ةلبانحلا بهذم نم روهشملل نوعتباتملا ءاهقفلا مهنمو - ءاملعلا ضعب ىري

 ءايشألا لمعل الإ ةلهم هل اولعجي ملو ءروفلا ىلع عفشي ملو صقّشلا عيبب عيفشلا ملع
 تالماعملا يف لصألا نأ ىلع مهنم ءانب «كلذ وحنو ةالصو «برشو «لكأ نم «ةيرورضلا

 ثيداحأب كلذ ىلع اوسنأتساو «هوبراحف يرتشملا اضر ريغب صقشلا عازتنا ديري عيفشلاو .اضرلا

 . 27 (لاّفعلا لحك ةعفشلا» ثيدحك ةفيعض

 . ةرواشملاو ريكفتلل ةفراعتم ةلهم ىطعيو ,ديدحتلا يف فرعلا ىلإ كلذ يف عجري هنأ قحلاو

 ١ ةيفاخ ةدئاف د:

 . هللا همحر دمحأ مامإلا كلذ لاق امك ,ملسم قح لاطبإلو ةعفشلا طاقسإل ليحتلا مرحي

 .ليحلا نم ءيشب اهطاقسإ ةلواحم ىلإ «هناوخإ قوقحو هنيد دودح يعاري ال نم دمعي دقو

 رضي وأ ءاهيف ماكحلا اهتبثي ال وأ ءاهيف تبثت ال يتلا ءروصلا نم ةروصب صقّشلا يطعي نأك

 اهيف طقست ال ليح هذهف . اهطاقسإل ةليح .صتقّشلا فقوب وأ ,نمثلا يف ةدايز راهظإب عيفشلا
 : ىلاغت هللا همحر.قئافلا .بحلاص كلذ لاق امك: ةعبرألا ةمكألا دنع ةعفتشلا

 امنإ «قافتالاب زوجي ال اهبوجو دعب ةعفشلا طاقسإ ىلع لايتحالا : 2") مالسإلا خيش لاقو

 عيب كلاملا دارأ اذإ ام وهو «ببسلا داقعنا دعبو اهبوجو لبق اهيلع لايتحالا يف سانلا فلتخا

 نم دجو امو «ملسم قح طاقسإ ىلع لايتحالا زوجي ال هنأ باوصلا نأ عم عوفشملا صقشلا

 ظ . لطاب وهف مرحملا لايتحالا لجأل تافرصتلا
 ١ ءاملعلا فالتخا +

 ىوس اميف اوفلتخاو " رابجإ ةمسق مسقت يتلا تاراقعلا يف ةعفشلا توبث ىلع ءاملعلا عمجأ

 هدانسإ يفو (00- 51 / 1) «دادغب خیرات يف بيطخلاو 23١8 / 1) يقهيبلاو )۲٠۰۰(« مقر هجام نبا هجرخأ )١(

 يدع نبال « لماكلا» : رظناإ ثيدحلا ركنم : يئاسنلاو متاح وبأو « يراخبلا هنع لاق ينامليبلا نمحرلا دبع نب دمحم

 دج فيعض ثيدح وهف ۹ مقر 5١1١ / 9)(بيذهتلا بيذهتو» . (۲۱۸۹ - ۲۱۸۷ /5)

 . ۳۸١( / ۲۹) (ىواتفلا عومجم» يف (۲)

 بجت هذهف .ةعساولا ضرألاو ءرابكلا رودلاك هئازجأ نيب زيمت ال مساو ريبك راقع :لوألا مسقلا :نامسق تاراقعلا (*)

 . «رابجإ ةمسق هذه ىمستو ءاهتمسق يف ررض ال هنأل ؛ نيكيرشلا دحأ بلط اذإ اهتمسق
 يف ررضلا دوجول ,اًعيمج ءاكرشلا وأ نيكيرشلا اضرب الإ مسقت ال هذهف «قيض ناكدو « مامحك ريغص : يناثلا مسقلاو

 . حراش . اها. عيب ال زارفإ يهف ىلوألا امأ عيبلا ماكحأ اهل هذهو ءاهتمسق
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 ىلع نيلدتسم . تالوقنملاو تاراقعلا نم ءيش لك يف اهتوبث ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذف . كلذ

 . سقي مل ام لك يف ةعفشلاب ىضق انعم يذلا ثيدحلا ردصب كلذ

 .(ءيش لك يف ةعفشلاب ما هللا لوسر ىضق» : لاق هلت رباج نع 2١7 يواحطلا هاور امبو

 ٠ ةنؤمو ةفلك كلذلو «ةمسقلاو ةكرشلاب لصاحلا ررضلا ةلازإل تءاج ةعفشلا نأ «مهدنعو

 . ذاوشلا نم لوقلا اذه اودع - ديعلا قيقد نباو ضايع يضاقلاك - ءاملعلا ضعبو

 الو «راجلل ةعفش ال هنأ ىلإ : «قاحسإو «دمحأو «يعفاشلاو ؛ةنيدملا لهأو «كلام بهذو

 . مسقي مل يذلا راقعلاب تبثت لب «مساقملا كيرشلل

 . مهدنع ةعفش الف «هقرط تفّرصو «هدودح تعقو اذإف

 . هت يلعو «نامثعو «رمع نع يورم وهو
 . «ةعفش الف قرطلا تفرصو «دودحلا تعقو اذإف بابلا ثيدحب كلذ ىلع اولدتساو

 رباج نع 75717(1) مقرإ يراخبلا يفو . ةعفشلا يف يور ام حصأ هنإ : دمحأ مامإلا لاق

 قرطلا تفرصو «دودحلا تعقو اذإف ؛مسقي مل ام لك يف ةعفشلا : يَ هللا لوسر لعج امنإ)

 هللا لوسر لاق : لاق هش ةريره يبأ نع !(515) مقرإ دواد يبأ ننس يفو . (ةعفش الف

 . ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ «اهيف ةعفش الف تدحو ضرألا تمسق اذإ» : م

 بعصيو لوطت يتلا تاراقعلا ةكارشب قحاللا ررضلا ةلازإل عراشلا اهتبثأ امنإ ةعفشلا نآلو

 ىلإ ةاعدم اذه لكو «قوقحو قفارم اهلو «تارييغتو ًالامعأ بجوتستو «ةمسقلاب اهنم صلختلا

 ٠ رارضألا هذه ةلازإل تتبثف «راجشلاو ماصخلا بلج

 اهنم صلختلا نكمي ررضلا نم ةليلق ةبسن الإ اهيف دجوت الف «ةكرتشملا تاراقعلا ريغ امأ

 انتبثأ ولو «كراشم ريغ ماد ام رارضألا هذه هدنع سيل راجلاو . ريجأتلا وأ «عيبلا وأ «ةمسقلاب

 . راج هلو الإ دحأ نم امف ةيضقلا تعاشل راجلل

 هراج عم هل ناك ءاوس ءاًقلطم راجلل اهتوبث ىلإ - ةيفنحلا مهنمو - ءاملعلا ضعب بهذو

 . نكي مل وأ «كلذ وحنو رئب وأ «شوح وأ «قاقز يف ةكرش

 . (۱۲۰ / )٤ هيف رخآ ظفلبو (۱۲۲ / )٤ راثآلا يناعم حرش" يف )١(

 مقر هجام نباو 5547(26) مقر يئاسنلاو «(۱۳۷۰) مقر يذمرتلاو ؛(7014 ۰ )75١7 مقر دواد وبأ هجرخأو :تلق

 ۰ ۲۷۳ / ۲) یمرادلاو ؛ 849 مقر ۲١ ص) ىسلايطلاو « (۳۷۲ ۰ ۲۹٦ / ۳) دمحأو )۲۹۲ ۰ ۹٩(۰

 )1£ 1°۰۲ / ١ يقهيبلاو EY)“ 0 7 مقر دوراجلا نباو 106141

- 
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 هللا لوسر تعمس : لاق عفار يبأ نع )۲۲١۸([ مقرإ يراخبلا هاور اب كلذ ىلع نولدتسيو

 | . (هبقصب قحأ راجلا» : لوقي مي
 هلآ لوس لاف :: لاف رسم و قوق لاو يئاسنلاو د 0

 . «رادلاب قحأ رادلا راج» : مي

 راجلا» : مدي هللا لوسر لاق : لاق هتف رباج نع © ةعبرألا ننسلا باحصأ ىورو

 .حيحص ثيدحلا اذهو «ادحاو امهقيرط 00 اذإ ءاّبئاغ ناك نإو اهب رظتني هراج ةعفشب قحأ

 نل ءيسي دق راجلا نإف «راوحلا ررض وهو عفر مراسل همم دل رولا نإ : اولاقو

 هب ليزيل ؛قحلا اذه عراشلا هل لعجف «هلاوحأ ىلع عّلطتلاو هتاروع عبتتو هرادج ةيلعتب ه

eميم هلوسرو امهيلع هللا ثح «قحو ةمرح راجللو . هلامو  . 

 . هيلإ ءاسأ نمع ناميإلا ىفنو «هماركإب رمأف

 . دصي ال رظنو دري ال رثأ هعم امهنم الك نأ اوأرف . نيقيرفلا نم لك ةلدآ ىلإ موق رظنف
 . ةلوبقم ةيوق تاليلعتو ةحيحص ثيداحأ امهنم لك عمف

 نيعب ظحالتتو ضعب ىلإ اهضعب رظني لب «براضتت ال مدي يبنلا ةنس نأ اوملع دقو

 .«ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال» نم دنع نم اهنأل ؛مائتلالاو قفاوتلا

 : اولاقف نيليلدلا نيب اوعمجو «نيلوقلا نيب اوطسوت دقف اذل

 ةفرعم دنع ةعفشلا ءافتنا .هوحنو «قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف) :ثيدح قوطنم نإ

 . هقيرطب هصاصتخاو هدح دحاو لك

 امهقيرط ناك اذإ ءاّبئاغ ناك نإو ءاهب رظتني «هراج ةعفشب قحأ راجلا» : ثيدح قوطنم نإو
 قفاوتف «قيرطلا فيرصت دنع اهؤافتناو قيرطلا يف كارتشالا دنع راوجلاب ةعفشلا تابثإ (اًدحاو

 قوطنملاو موهفملا

 يدمحأ مامإلا نع ةياور وهو . نيثدحملا ءاهقفو «ةرصبلا ءاملع «يأرلا اذه ىري نممو

 خيش لاق . يدعس لآ نمحرلا دبع انخيشو (ميقلا نبا»و ETE نبا» مالسإلا خيش اهراتخا

 )١( مقر «نتسلا» يف )١١۱۷( . )۲( مقر «نتسلا» يف )٤۷٠٥( .

  (۳)حيحص ثيدح وهو (۱۳۹۸) مقر «ننسلا» يف .

 . حيحص ثيدح وهو « )۲٤۹٤( هجام نباو «(۱۳۹۹) مقر يذمرتلاو « (7514) مقر دواد وبأ (6)

 . (۳۸۳ / ۲۹) (ىواتفلا عومجم» يف (0)
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 اًكيرش ناك نإ هنأب لوقلا اهّلدعأ «لاوقأ ةثالث ىلع راجلا ةعفش يف سانلا عزانت دقو : مالسإلا

 ها ٠ الف الإو ةعفشلا هل تتبث كلملا قوقح يف

 ٠ ةليوطلا ةريبكلا رارضألا نم ريثك هب لوزيو «ةلدألا هيف عمتجت ءطسو لوق وهو :تلق

 «ةلدألا نم ءيشب دضتعي الف «قفرم يف ةكرش هل سيل يذلا راجلل وأ لوقنملا يف اهتابثإ امأ

 ٠ ملعأ هللاو . رسيو ةلوهسب هتلازإ نكمي يذلا ءررضلا نم ليلق كلذ يف دجوي هنأ يفكي الو

20 

 ١ راوج ا ماكحأ باب - 4 ١
 ب قلعتت ثيداحأ ةعبرأ (ةعفشلا ” ب قلعتملا ثيدحلا اذه دعب ركذ هللا همحر فلؤملا

 اًثيدح نهدعب ركذ مث ٠ (ةعرازملا ب قلعتت ثيداحأ ةثالث نهدعب ركذ مث ٠ (ةبهلا و «فقولا»

 ثيداحأ ركذ مث راوجلا ماكحأ)و « «بصغلاب 7 قلعتت ثيداحأ ركذ مث ٠ اًضيأ ةبهلا يف

 . ؟ هدنع بيترتلا اذه هجو ام «ملعأ الف ٠اياصولا»

 «تاعربت دوقع اهنأل ءدحاو سنج نم اهلك «اياصولا”و ؟ةبهلا و «فقولا) ثيداحأ نأ امبو

 باب اهدعب نوكيل اهترخأو «ةيلاوتم اهلعج ىلإ تدمع ةرظانتم اهلئاسمو ةبراقتم اهماكحأو

 (بصغلا و ؟ةعرازملا7 ب ةقلعتملا ثيداحألا هذه تمدقو ٠ اًضيأ اهنيب ةبسانملا دوجول “ضئارفلا

 ٠ ةبسانتملا لئاسملا عمتجتو «بيترتلا نسحيل اراوجلا ماكحأ و

 00 gy نيعئام ا لعب لا عساتلا ثيدحلا س
 g2 م #0 e م 5

 : 0 هللا

 نأ هراج راج نعتمي ال» :لاق مو هللا لوسر ن :' ها يره يآ نع[ ۷۱

 نيمرأل هللاو ؟نيضرعم اهنع مكارأ يل ام : ةريره وبأ لوقي م ٠ د

 )15١9(٠.1 مقر ملسمو «11477) مقر يراخبلا] ٠ مكفاتكأ ( نيب اهب

 . سنجلا دحاولاب دارملا نأل ؟دحاو ياو ؛عمجلاب يور دقو هدارفإلاب : ةبشح . ةليقثلا

 . هتلاقم يف ةروكذملا ةّنسلا ىلإ عجار امهيف ريمضلا : اهب ءاهنع

 ها 7 ةيعرملا راوجلا قوقح نم امهيلك نأل ؟ةلصلا نم ءيش ا ةعفشلا دعب عقت نأ بسانت راوجلا ماكحأ )١(

 ٠ حراش

 ٠ (۲۸۷) مقر فنصملا بيترت بسح ثيدحلا اذه (۲)



 و
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 . نونلاب تاياورلا ضعب يف درو دقو . (فتك» عمج ةيقوفلا هانثملا ءاتلاب : مكفاتكأ نيب

 . 1017١ /15) برعلا ناسلإ بناجلا وه « نونلاو فاكلا حتفب «فنكا عمج «فانكألا»و

 نأ ركذو «راجلا ةلص ىلع مي يبنلا ثح دقف ءاهتاعارم بجت قوقح هراج ىلع راجلل
 . هرب بجاوو «هقح مظعل «هراج نم هثرويس هنأ نظ ىتح هب هيصوي لاز ام ليربج

 مهضعب فكي نأو «ةريجلا قوقح ةاعارمو «ةديمحلا ةريسلاو ءةنسحلا ةرشعلا مهنيب بجت اذهلف

 «راوجلا نسح نمو .هقئاوب هراج نمأي ال نم ىلاعت هللاب نمؤي الف . يلوقلا رشلا ضعب نع
 اهعفن عم ريبكلا ررضلاب مهيلع دوعت ال يتلا عفانلا .ضعبل مهضعب لذبي نأ .هقوقح ةاعارمو

 ىلإ ةجاح مث نكي مل نإف « هراج رادج يف ةبشخ عضي نأ راجلا ديري نأ كلذ نمو . راجلل

 . راجلا قحل ةاعارم هل نذأي نأ رادحلا بحاصل يغبني «كلذ

 «بشنملا عضو نم ررض رادجلا بحاص ىلع سيلو «بشخلا بحاصل ةجاح مث ناك نإو
 ةجاح عم ررض هنم هيلع سيل يذلا «عافتنالا اذه يف هل نذأي نأ رادجلا بحاص ىلع بجيف

 . نذأي مل نإ كلذ ىلع مكاحلا هربجيو . هيلإ هراج

 . ررضلاب لازي ال ررضلاف «ةجاح كانه سيل وأ ءررض مث ناك نإف

 هذه نم مظعألا عرشملا دارم ملع امل هش ةريره ابأ نإف اذلو «عنملا ملسملا قح يف لصألاو

 راجلل نإف ءاهب مايقلاب مهمزلي نأب مهدعوتو ءاهب لمعلا نع مهضارعإ مهنم ركنتسا «ةديكألا ةنسلا

 . اهب مايقلاو اهتاعارم بجت ىلاعت هللا اهضرف اًقوقح

 : تددحلا نم دافتسي ام د:

 نم ررض هيلع نكي مل اذإ «هراج رادج ىلع ةبشخ عضي نأ راجلا عنم نع ّىَهّنلا - ١
 كلذ ىلإ ةحاج ناحلا ف ناكو ءايعضو

 نأل ؛بشخلا بحاص ةجاحبو «رادحلا بحاص ىلع ررضلا مدعب بشخلا عضو ديق - ۲

 وهو قحلا هل هيلع نم ةجاحل الإ زوجي الف . هنذإب الإ عونمم ريغلا لام يف فرصتلا
 . ررضلاب لازي ال ررضلا نأل ؛هررضت عم عضوي ال هنأ امك ءراجلا

 . هللا ءاش نإ كلذ نايب يتأي ؟ ةهاركلا وأ ميرحتلا هجو ىلع يهتلا له - ٣

 مهيلع ركنتسا هنإف كلذلو «هراجل كلذ لذب هيلع متحتم راجلا نأ خلف ةريره وبأ مهف - ٤
 . اهب ذخألاب مهددهتو . ةنسلا هذه نع .مهضارعإ
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 مّظع اذه نم ملعنف «هيلإ ناسحإلاو هرب ىلع عراشلا ضح يذلا راجلا قوقح نم اذه - ه

 ٠ اهتاعارم بوجوو هقوقح

 ةجاح ناريجلا يف نوكي يتلا «تاعافتنالا نم «هريغ بشخلا عضو ىلع ساقي هنإف اذهلو

 ٠ اهعنم مرحيو اهلذب بجيف ءاهلذب يف ةريبك ةرضم اهعفن كلام ىلع سيلو ءاهيلإ

 هنذإب الإ ررضلا دوجو عم هراج رادج ىلع راجلا بشخ عضو نم عنملا ىلع 0

 رادجلا بحاص ىلع نكي مل اذإ اميف اوفلتخاو . () (رارض الو ررض ال : مي هلوقل

 ٠ هب الإ فيقستلا هنكمي الأب «كلذ ىلإ ةجاح بشخلا بحاصب ناكو «ررض

 عضو زوجي ال هنأ ىلإ مهنع روهشملا يف ة يعفاشلاو «كلامو «ةفينح وبأ «ةثالثلا ةمئألا بهذ

 نع يادوب هلع راو كو نذأي مل نإو ادا سا ن نانا ا لع فحل

 نم ةبيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال» :ئيدحك هاضرب الإ ريغلا قح نم عنملا لصأب كلذ
 a مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأ نإ کرو )ا «هسقن

 عم بشخلا بحاصل رادجلا لذب بوجو ىلإ ثيدحلا لهأو قاحسإو “دمحأ مامإلا بهذو

 ٠ عانتمالا عم كلذ ىلع هرابجإو رادجلا بحاص ىلع ررضلا ةلقو “ هيلإ راجلا ةجاح

 ؛ميدقلا يف يعفاشلا بهذمو «ةفينح يبأل لوق وهو «ةيكلالا ضعب ؛لوقلا اذهب لاقو

 ٠ يتأي ام كلذ ىلع ليلدلاو

 ناك اذإو ؛ميرحتلا يضتقي قي يهتلاو ؛يهنلا ةغيصب درو هنأ “نعم يذلا ثيدحلا اذه رهاظ ١-

 ٠ بجاو لذبلا نإف “اًمارح عمل

 يضتقي اذهو «كلذ ىلع دعوتو “هب ذخألا مدع ركنتسا «ثيدحلا ىور يذلا ةريره وبأ ۲

 :هانعمب فرعأ ثيدحلا يوارو «عنملا ميرحتو لذبلا بوجول همهف

 )١( دمحأ هجرخأ )١ /  1ريبكلا يف يناربطلاو «7141) مقر نئسلا يف هجام نباو )١١ /  ۳۰۲مقر ۱۸٠١(

 هريغل حيحص ثيدح وهو فت 29 سابع نبا ثيدح نم ٠ نبا ةدابع ثيدح نم (؟0-71) مقر هجام نبا هجرخأو

 خيشلا هححص دقو “روهشم ثيدح وهو 'ديعس يبا ثيدح نم يورو : حيحص ثيدح وهو هلق تماصلا

 ا ا 0010

 ٠ يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نم (دراوم )١١15 مقر هحيحص يف نابح ¿ن نباو ۰ ٠ / 5) يقهيبلا هجرخأ (۲)

 نم مهلك )۱۹٤۸( مقر دواد وبأو «171/9) مقر هحيحص يف ملسمو «51/) مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 ' ةركب يبأ ثيدح
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 نبا كاحضلا نأ حيحص دنسب كلام ىور دقف رمع نمز ىف ةيضقلا هذه لثم درو - ۳

 E نت هدفا كرس E مدت ناو هاف

 . عنتماف «ةملسم

 . كنطب ىلع ولو هب نرميل هللاو : لاق . ىبأف كلذ يف رمع هملكف

 . كلذ ىلع مهنم اًقافتا ناكف ءةباحصلا نم ةيضقلا هذه يف فلاخم رمعل ملعي ملو

 سيل ام هل لذبي مل اذإف قوقح هراج ىلع هلف «هتمرح دكأو راجلا قوقح مظع عراشلا نأ -

 مدع ىلع اهب نولدتسي يتلا تامومعلا امأ . ؟ ةمرحلاو قوقحلا يعر نيأف «ةرضم هيف هيلع

 . حلاصملل «ثيدحلا اذهب ةصصخم نوكت نأ دعبي الف «بوجولا

 الد
 بصغلا باب - ٠١

 ريغب هريغ لام ىلع ءليتسألا وم ؛ اعرش بصغلاو . اًملظ هذخأ «هبصغي هبصغ» ردصم

 ام در بصاغلا ىلع بجيو . عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا يف مرحملا ملظلا نم وهو . قح

 . اهلهأ ىلإ ملاظملا در نم هنأل ؛هبصغ

 س نيتئاما دعب نونامثلا ثيدح ا س

 ضْرألا نم رْبش ديق ّمَلَظ نَم» :لاق ميم هلا لوسر نأ عفا ةشئاع نع ۰ 1
 . !01115) مقر ملسمو (1405) مقر يراخبلا] . «نيضْرَأ عبس نم هقاوط

 ليلقلا ءاوتسا ىلإ ةراشإ «ربشلا» ركذو . ردق :يأ «ءايلا نوكسو فاقلا رسكب : ربش ديق

 يف اًقوط لعجي نأ ىنعمب «لوهجملل ينبم «ةروسكملا واولا ديدشتو ءاطلا مضب :هقوط . ريثكلاو

 . اهناكسإ زوجيو ءارلا حتفب : نيضرأ . هقنع

 . هنذإ نودب ريغلا قح يف فرصتلا :ًاعرشو . هلحم ريغ يف ءيشلا عضو : ةغل :ملظلا

 : ىلامجإلا ىنعملا د:

 «هسفن ةبيطب الإ ءدلحأ قح نم ءيش ذخأ دحأل لحي الف مارح ناسنإلا ىلع ناسنإلا لام

 . اًملظ اهيلع ءاليتسالا رارمتسا ةدم لوطل ؛ضرألا ملظ «كلذ نوكي ام دشأو

«(YET / ¥) (1)/١151( / 5) «ىربكلا نتسلا» يف يقهيبلاو  . 
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 ام دشأب ةمايقلا موي ءاج ضرألا نم اريثك وأ ًاليلق ملظ نم نأ ربخأ ميا يبنلا نإف اذلو

 ىلإ ءاهتحت امو اهبصغ يتلا ضرألا قوطي مث «لوطتو «هتبقر ظلغت ثيحب «باذعلا نم نوكي

 . اهيلع ءاليتسالاب ضرألا بحاص هملظ ىلع هل ءازج «نيضرأ عبس

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - اًمرحم اننيب هلعجو «هسفن ىلع هللا همرح يذلا ملظلا نم هنأل ؟؛بصغلا ميرحت .

 . ربشلا ركذ ةدئاف اذهو «ريثكلاو ليلقلا يف «مارح ملظلا نأ - ۲

 نمو :يبطرقلا لاق ٠ هيلع ىلوتسم نوكيو هديلا عضوب اًبوصغم نوكي راقعلا نأ - ۳
 . رئابكلا نم هنأو ضرألا بصغ ناكمإ ثيدحلا

 . اهموخت ىلإ اهنطاب كلم «ضرأ رهاظ كلم نم نأ - 5

 نوكيو «هنذإب الإ كلذ وحنو اًبرس وأ اًقفن لعجي وأ «هتحت نم دحأ بقني نأ زوجي الف

 ءاملعلا نأ امك .ءاش ام رفحي نأ هلو «نداعم وأ «ةنوفدم راجحأ نم اهيف امل اًكلام

 . اهقوف ام كلم اضرأ كلم نمف كرارقلل عبات ءاوهلا نإ :اولاق

 اذإف «رسيملاو ابرلاو اًبصغ ضوبقملاك هلالحلاب مارحلا طلتخا اذإ : ١7 مالسإلا خيش لاق - ه

 هنيع ملعي ال اذه نم اًئيش دلبلا يف نأ ملع اذإف ءعمجلا مرحي مل طلتخاو هريغب هبتشا

 له اًمارح لجرلا لام رثكأ ناك اذإ نكل . دلبلا كلذ نم ءارشلا سانلا ىلع مرحي مل

 مل لالحلا هلام ىلع بلاغلا ناك نإو «نيهجو ىلع (باوجلاف) ؟ هركت وأ هتلماعم مرحت

 . هتلماعم مرحت

 ريهامج دنع نيملسملا حلاصم يف فرص هكلام ةفرعم رذعت اذإ لاملا : اًضيأ لاقو - 5

 ةفرعم نم سئي دق نوهر وأ عئادو وأ يراوع وأ بوصغ ناسنإلا ديب ناك اذإف «ءاملعلا

 لدع ىلإ اهملسي وأ «نيملسملا حلاصم يف اهفرصي وأ «مهنع اهب قدصتي هنإف اهباحصأ

 . نيملسملا حلاصم يف اهفرصي

 ١ ةدئاف +

 نارمعلا نيب تابحرلاو تاقرطلاو عراوشلا يف ناك امو ])١59/8 -.١6(1: ينغملا يف لاق

 نأل ؟قيضي مل وأ كلذب سانلا ىلع قيض ءاوسو ءاقيض وأ اًعساو ناك ءاوس «هؤايحإ خال سيلف

 يف دوعقلاب قافترالا زوجيو «مهدجاسم هبشأف «مهتحلصم هب قلعتتو «نوملسملا هيف كرتشي كلذ

 . ٣۳۰( ۳۲۹ / ۲۹) «ىواتفلا عومجم (۱)



 ريحت
7 0 
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 لهآ قافتال ةراملاب رضي الو دحأ ىلع قيضي ال هجو ىلع ءارشلاو عيبلل كلذ نم عساولا

 نم حابمب قافترا هنألو ؟راكنإ ريغ نم كلذ ىلع سانلا رارقإ ىلع راصعألا عيمج يف راصمألا

 . زايتجالاك ؛عنمي ملف «رارضإ ريغ
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 ةعرازم او ةاقاسم ا باب - * ١
 . يقسلا وهو ءاهلامعأ مهأ نم ةذوخأم : ةاقاسملا

 . هرمث نم مولعم ءزجب هيلع لمعيو هيقسي نمل رجش عفد : عرش يهو
 . اهنم جرخي امم مولعم ءزجب اهعرزي نمل ضرأ عفد يهو : ةعارزلا نم ةذوخأم «ةعرازملا»و

 يبحاص نإف «نيكيرشلا نيب لدعلا اهانبم يتلا هتاكراشملا دوقع نم «ةعرازملا»و «ةاقاسملا»و

 «عرازملاو «يقاسملاو . ةراجتلا يف براضملل اهعفد يتلا هوقنلا بحاصك «ضرألاو رجشلا

 . امهيلع مرغلاو هامهنيب متغلاف «تاكراشملا باوبأ يف ناتلخاد امهف هلاملاب رجتي يذلا رجاتلاك

 اذلو «لدعلاو سايقلا ىلإ اهنم برقأو ةراجإلا نم ةلاهجلاو ررغلا نع دعبأ امهنأ ملعي اذهبو

 باب نم امهنأ مهنظل سايقلا فالخ ىلع امهنإ : مهضعب لاق امك ال . لصألا ىلع اتءاج امهنإف

 . مهنم مهو اذهف ةرجألاو لمعلاب ملعلا اهيف طرتشي يتلا هتاراجإلا

 س نيتئام ا دعب نونامثلاو يداح لا ثيدح ا س

 امرت ىلع رح لأ لماع تميل نأ : هي مع نب هلا دع نع 1۲۸۱|
 .1501(1) مقر ملسمو (۲۳۲۹) مقر يراخبلا] . عر وأ رمت نم اهنم جرخب

 .انه دارملا وهو هفصنلا اهنم ناعم ىلع قلطي «رطشلا : اهنم جرخي ام رطش

 . امهريغو مركلاو لخنلا رمثل ماع «ةثلثملا ءاثلاب : رمث نم

 . دوهيلا نم ةفئاط اهنكسي ناك «ةيعارز ةدلب (ربيخ» ةدلب

 «نيمئاغلا نيب اهعرازمو اهيضارأ مسقو «ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا يف ميا يبنلا اهحتف املف

 دوهي ناكو «ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو هللا ليبس يف داهجلاب ةعارزلاو ةثارحلا نع نيلغتشم اوناكو

 مَ يبنلا رقأ اذهل ؟اهيف مهتربخو مهتاناعم لوطل هضيأ ةحالفلا رومأب مهنم رصبأ ؟ربيخ )
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 اهرمث نم جرخي امم «فصنلا مهل نوكيو ءرجشلا ىقسو ضرألا ةعارز ىلع نيقباسلا اهلهأ

 . لصألا باحصأ مهنوكل 2 فصنلا نيملسمللو :مهتقفنو مهلمع لباقم ءاهعرزو

 ءاج ىتح «قيدصلا ركب يبأ ةفالخو « يب يبنلا نمز مهنيب ةرئاس ةلماعملا هذه تلاز امف

 ربيخ ةدلب نع مهالجأو باطخلا نب رمع
 ١ تيدحلا نم دافتسيام

 . رمثلاو عرزلا نم جرخي امم ءزجب «ةاقاسملاو ةعرازملا زاوج - ١

 اًقالخ «حيحصلا وهو «ضرألا بر نم رذبلا نوكي نأ طرتشي ال هنأ «ثيدحلا رهاظ - ۲

 . هطارتشا يف انبهذم نم روهشملل

 . امهنيب هنأل ؛رجشلا وأ ضرألا بحاص بيصن ركذ نع ىنغأ «لماعلا بيصن ملع اذإ هنأ - ۳

 ءزجب «رجشلا ىلع هيقاسي نأب «دحاو ناتسب يف ةعرازملاو ةاقاسملا نيب عمجلا زاوج - 4

 . مولعم ءزجب ضرألا ةعارزو مولعم

 كلذ وحنو «عئانصلاو ءانبلا ىلع تالواقملاو «ةراجتلاو «ةحالفلاب رافكلا ةلماعم زاوج - ه

 . تالماعملا عاونأ نم

 : ةعرازملاو ةافاسملا ىف ءاملعلا فالتخا د

 «سايقلاو لصألا فالخ ىلع اتءاج ةعرازملاو ةاقاسملا نأ نوري ءاملعلا نم ةفئاط نأ مدقت

 امهيف صنلا دورو عم ءامهمكح يف ءاملعلا فلتخا اذهل

 وأ ءقلخت مل ةرمثب ةزاجإ اهنأل ؛لاحب زوجت ال اهنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذف («ةاقاسملا) امأف

 «ضوعلا ةلاهج ىلإ ةعجار وأ اهحالص ودب لبق ةرمثلاب فرصتلا ىلإ ةعجار يهف «ةلوهجم ةرمثب

 . عونمم امهالكو

 . لوصألل اهتفلاخم ءاهيف صنلا در يف هتدمعف

 . اهيف ربخلا دورول ,.ةصاخ لخنلا يف الإ زوجت ال اهنأ ىلإ ةيرهاظلا بهذو

 «ماكحألا نم ريثك يف امهكارتشال ؛ةصاخ مركلاو لخنلا يف اهزاوج ىلإ يعفاشلا بهذو |

 . هدنع كلذو رامثلا رئاس نم ةصاخ امهيف ةاكزلا بوجو اهنمو

 اذه نأ ىلع مهنم ءانب «هب عفتنملا .دوصقملا رجشلا رئاس ىلإ مكحلا دادتما نم اوزرحت ءالؤهو

 . صنلا لحم هب ىدعتي الف لصألا فالخ ىلع ءاج امنإ ربخلا اذه يف تباثلا مكحلا



 ام «هباحصأ نم ريثك قحلأ لب ؛لوكأم رمث هل ام لك يف اهزاوج ىلإ ؟دمحأ) مامإلا بهذو

 يهف “تباث لصأ هل ام لك يف اهزاوج ىلإ ؟كلام ” بهذو ٠ دوصقم هب عفتنم رهز وأ قرو هل

 ٠ كلذ لك يف ةماع هدنع ةصخر

 ثيدحلا نأل ؟راجشألا نم دوصقم عفن هيف ام لكل لماش مكحلا نأ هيف كش ال يذلا قحلاو

 دوقع نم نيدقعلا نيذه نألو «ليلدلا هيلعف هصصخ نمو ؛رمث لك يف ماع وهو ءرمثلاب درو

 هيلع ءازجلاو لمعلا ةمولعم يهف ؛سيقملا لصألا ىلع تءاج يتلا ةكراشملا

 وه ثيدحلا نأل *ةلطاب ىوعد «لوصألل اهتفلاخم ىوعدب ةحيحصلا صوصنلا در نأ مدقتو
 ؛هيعدي لصأل همالك در هسفنل حيبي نأ كيم هيبن مظعي دحأل نكي فيكف ؛ماكحألا يف لصألا

 !؟ هيف هللا كح رب ملو خشي مل دعب نم هئافلخ لجو هلمع اذهو

 مدع ىلإ «يعفاشلاو “كلامو «ةفينح وبأ 'ةثالثلا ةمئألا بهذف ؟ةعرازملا) يف اوفلتخاو

 ٠ جيدخ نب عفار نع تيور ثيداحأ ٠ كلذ ىلع مهليلدو ٠ اهزاوج

 ىهن :لاقف كاتأ هتمومع ضعب نأ ركذف سی هللا لوسر دهع ىلع 2١١ رباخن انك اهنم
 ؟ كاذ ام ٠ انلق :لاق ٠عفنأ يع هللا لوسر ةيعاوطو E ةاكا ربا مر مَع هللا لوسر

 ماعطب الو عبر الو ثلثب اهركي الو اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم) : م اع هللا لوسر لاق : لاق
 أ

 ' لوقي جيدخ نب عفار انعمس ىتح هّسأب ةعرازملاب ىرن انك امإ : لاق س رمع نبا نعو

 )۹٩/ ٥٤۳([ ٠ مقر ملسمو (۲۳۲۷) مقر يراخبلا ١ هيلع قفتم !اهنع ا هللا لوسر ىهن

 نياك ع نما لاق سيق نب ةلظنح نع 27 ملسلو

 نع انج تقع هللا لور دو ىلع ةورتجوي ینا ھی لا لف را

 هذه الإ ءارك سانلل نكي ملو اذه ملسيو * اذه كلهيف عرزلا نم ءايشأو لوادجلاو 27تانايذاملا

 0 “نع رجز كلذلو

 مل نإف اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم» : لات مع ةع يبنلا نأ رباج نع حص كلذكو

 (4) «هاخأ اهعرزيلف اهعرزي

 )١( [يعارزلا ريبخلا| نم وأ ةنيللا ضرألا يهو ءرابخلا نم ةذوخأم “ةعرازملا يه ةرباخملاف “عرازن ىنعمب رباخن '

 عرفتت يتلا رابكلا يقاوسلا يه امنإو 'راغص الو ؛رابك راهنأ ةنيدملا يف سيلو ٠ رابكلا راهنألا ىنعمب ةبرعم ةيمجعأ (۲)

 ` (۲۸۳) مقر ثيدحلا رظنا (۳) *راغصلا لوادجلا اهنع

 )٤( مقر ملسمو *(؟75-) مقر يراخبلا )٩۲ / ٠01875
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 مل هللا لوسر دهع ىلع رباخن انكإ : لاق اًضيأ رباج نع ملسمو دمحأ ىور امو
 اهعرزيلف ضرأ هل تناك نم» : مش هللا لوسر لاقف . اذك نمو  ىرصقلا نم بيصنف

 (7 . «اهعديلف الإو هاخأ اهثرحيل وأ
 . ةلطاب ةمرحم اهنأ نوريو «ةعرازملا زاوج مدع ىلإ نوبهذي نيذلا ةجح يه ثيداحألا هذهف

 عون نم ةعرازملا نأ وهو «ةمرحلا يف هيلع اودنتسا يذلا مهلصأ ديؤت ثيداحألا هذهو

 «لوهجم اهضوع ةعرازملاو «نمثلاك اهنأل ؛اًمولعم اهيف رجألا نوكي نأ دب ال ةراجإلاو «ةراجإلا

 . حصت الو مرحتف

 .ةتباثلا ةحيحصلا دوقعلا نم اهنأو اهزاوج ىلإ ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا بهذو

 . اهب اولمع «ةباحصلا نم ةفئاط ءاهزاوجب لوقلا ىلإ دمحأ مامإلا قبسو

 . خشب دوعسم نب هللا دبعو «كلام نب دعسو «بلاط يبأ نب ىلع : مهنم

 ةورعو «دمحم نبا مساقلاو «زيزعلا دبع نب رمع : مهنم نيعباتلا ةمئأ نم ةريبك ةفئاط هقبس امك

 امك «ىليل يبأ نب نمحرلادبعو «يرهزلاو «سوواطو «بيسملا نب ديعسو «نيريس نباو «ريبزلا نبا
 «ةفينح يبأ ابحاص «نسحلا نب دمحمو «فسوي وبأ :مهنمو «نيثدحملا ءاهقف مامإلا قفاو

 . دواد وبأو «يراخبلا مامإلاو «يروثلا نايفسو «ةبيش يبأ نب ركب وبأو «هيوهار نب قاحسإو

 اذه ىلإ بهذ امك «يباطخلاو «جيرس نباو «ةميزخ نباو «رذنملا نبا «نيرخأتملا نيثدحملا نمو

 . ةفينح يبأ باحصأو «ةيرهاظلا «ةلقتسملا بهاذملا يوذ نم لوقلا

 نوراج راصعألاو راصمألا عيمج يف نوملسملاو . راتخملا حجارلا وهو : ١ ىوونلاا لاق

 . داجأو ةعرازملا زاوج يف اًباتك ةميزخ نبا فنص دقو . ةعرازملاب لمعلا ىلع

 . نودلقملاو مهنم نوققحملا «ةلبانحلا ءاهقف ءاهزاوج ىلع دمحأ مامإلا عباتو

 الو درلا لبقت ال ةروهشم ةيضق اهنإف «ربيخ دوهيل ميم يبنلا ةلماعمب ءالؤه كسمتو

 «هتفالخ يف ربيخ نع رمع مهالجأ ىتح «تدقع ذنم ةلماعملا هذه ترمتسا دقف اذلو . ليوأتلا

 . لدبت ملو خسنت مل اهنأ ققحتي اذهبو

 نم ىقبي ام وأ .لاختنالا دعب لخنملا يف ىقبي ام وهو ءةلمهملا ءارلا رسكو داصلا نوكسو فاقلا رسكب :ىرصقلا )١(

 . دجن لهأ دنع نآلا ىلإ اهمسا اذهو ءةراصقلا ىمستو « سادي امدعب هنم صلختي ال امم لبنسلا ىف بحلا

 . قباسلا قيلعتلا :رظنا (؟)
a Eاك ان  
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 كلذو ءءاملعلا اهيف ملكت دقف «نوعناملا اهب لدتسا يتلا « جيدخ نب عفار ثيداحأ امأ

 نع ةئلاثو «ريهظ نب عفار نع ىرخأ ةراتو « هتمومع نع عنملا يوري ةرات هنإف اهنولتو اهبارطضال

 . [ضرألا ءاركأ نع يهنلا يوري مث وه هعامس

 . [ىمسملا ماعطلاو عبرلاو ثلثلا نعإ ةعبارو «(لعجلا نع ىهنيإ اًئيحو

 ناولأ « عفار ثيدحإ :دمحأ مامإلا لاق ىتح.اهيف كشو «بارطضالا لصح اذهبو

 . ةيواعم ةفالخ يف الإ ءرمع نب هللا دبع هب ملعي ملو «ةباحصلا هركنأ دقو ابورضو

 4 هنوطاعتي مهو مهيلع ىفخي مكحلا اذه لثم فيكف

 رباج ثيدح نعو ءاهنع ءاملعلا باجأ دقف ءاهب ذخألا ةحصو اهماجسنا ضرف ىلعو

 نع يهنلا ثيداحأ لمحت نأب كلذو « ربيخ ثيداحأ نيبو امهنيب عمجلا اهنسحأو . ةعنقم ةبوجأب

 رسيملا نم هبش اهيف راصو .ةلاهجلاو ررغلا نم ءيش اهلخد يتلا ةدسافلا ةعرازملا ىلع «ةعرازملا

 . هثيداحأ قرط ضعب يف كلذب حرص دق لب «هيجو لمح وهو . تابلاغملاو
 «هقرط عمجو جيدخ نب عفار ثيدح لمأت نم نإإ : «ميقلا نب نيدلا سمش لاق اذهلو

 ىهن يذلا نأ ملع ءاهديقم ىلع اهقلطمو ءاهرسفم ىلع اهلمجم لمحو «ضعبب اهضعب ربتعاو

 يركن انكإ : لاق هنإف ةرئاجلا ةملاظلا ةعرازملا وهو داسفلا نيب رمأ «كلذ نم مل يبنلا هنع

 . [هذه جرخت ملو هذه تجرخأ امبرف «هذه مهلو هذه انل نأ ىلع «ضرألا

 لابقأو تانايذاملا ىلع امب مدي هللا لوسر دهع ىلع نورجؤي سانلا ناكإ :هل ظفل يفو

 . ؟عرزلا نم ءايشأو لوادجلا

 الف «نومضم مولعم ءيشب امأو هنع رجز كلذلف ءاذه الإ ءارك سانلل نكي ملوإ : هلوقو

 ءرصتخم وأ قلطم وأ لمجم نم اهيف امو هحصأو عفار ثيدح يف ام نيبأ نم اذهو سأب

 . ىلاعت هللا همحر «ميقلا نبا» مالك ها [اًمكحو اًظفل هيلع قفتملا نيبملا رسفملا اذه ىلع لمحيف

 ةريصبلا وذ هيلإ رظن اذإ رمأ مكي هللا لوسر هنع ىهن يذلا» : دعس نب ثيللا لاقو

 . (ةرطاخملا نم هيف امل ءزوجي ال هنأ ملع مارحلاو لالحلاب

 : للعلا كلتل ناك يهنلا نأ ىلع لدت للعب عفار رابخأ تءاج دق : رذنملا نبا لاقو

 ةياور نم ثيدحلا رهاظ ىلإ (يعفاشلاو كلامو ةفينح وبأ) ءالؤه راص اغإ : يباطخلا لاق

 . دمحأ اهيلع فقو امك هتلع ىلع اوفقي ملو جيدخ نب عفار

 ثلثلاو فصنلا ىلع ةعرازملاف : 1(نسلا ةيشاح (58 /۳) ننسلا ملاعم يفإ اًضيأ يباطخلا لاق مث
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 ةدسافلا طورشلاو «ةمولعم صصحلا تناك اذإ «زئاج ناكيرشلا هيلع ىضارت ام ىلعو «عبرلاو

 ينأ ملعأ ال ؛اهبرغو اهقرش ؛ضرألا راطقأو مالسإلا نادلب يف نيملسملا لمع يهو ةمودعم

 ٠ اهب لمعلا نولطبي نوملسملا اهنكسي يتلا ضرألا يحاون نم عقص وأ دلب لهأ تعمس وأ تيأر

 ةراجإلا يف عفار ثيدح نع هللا همحر !(180 /) ننسلا ملاعم يفإ يباطخلا لاق مث

 لوهجملا وه هنع يهنملا نأ : ثيدحلا اذه يف عفار كملعأ دقف : لاق لوادحلا لابقأو تانايذاملاب

 ىلع ام عرزلا نم اونثتسي نأو ةدساف اطورش اوطرتشي نأ مهتداع نم ناك هنأو ؛مولعملا نود هنم

 ٠ لاملا برل دا نوكيف «لوادجلاو يقاوسلا

 يقاوسلا ىلع ام ملسي دقو «ةلوهجم نوكت نأ زوجي ال كيرشلا ةصحو «ةكرش ةعرازملاو

 ٠ رطخو ررغ اذهو “هل ءيش ال عرازملا ىقبيف ؛عرزلا رئاس كلهيو

 تدسف ؛ةمولعملا حبرلا ةصح ىلع ةدايز هسفنل مهارد براضملا ىلع لاملا بر طرتشا اذإو

 ٠ ءاوس كاذو اذهو ء«ةبراضملا

 ! ؟ لصألا لطبيو ؛عرفلا حصي نأ زوجي فيكف «ةاقاسملاو ةعرازملا ةنسلا يف ةبراضملا لصأو

 :مالسإلا خيش لاقو ٠ ليلق ظفلب ليلج هيجوت وهو ٠ هحور هللا سدق يباطخلا مالك ٠ ها

 برل طرتشا اذإ ماعلا ىنعملاب ضرألا ءارك يه يتلا ةكراشملا نع ىهن هع يبلا نأ دوصقملاو

 ىهن يذلا نأ نيب دقف دعس نب ثيللا لاق امك كلذ يف رمألاو ٠ هنيعب ناكم عرز اهنم ضرألا
 : رخ هنأ ملغ ماركلاو نالا ةريصب وذ ةف ظن اذإ ءيا ع يلا ةنح

 بهذم وه امهزاوجب لوقلا نأو ؛نازئاج ناحيحص نادقع ةاقاسملاو ةعرازملا نأ نيبت اذهبو

 ٠ اًئيدحو اًيدق «نيملسملا لمع هنأو هملخو اًملس «ةمألا روهمج

 ۰ هداف د

 ٠ 1075 /۲۹) ىواتفلا عومجم يفإ  مالسإلا خيش لاق

 رقتفت ال ًالصأ دوقعلا ةكرشو ٠ دوقع ةكرشو «كالمأ ةكرش : ناعون ةكرشلا : نولوقي روهمجلا

 ٠ ناعمتجي دق اناك نإو ؛دوقعلا ةكرش ىلإ رقتفت ال كالمألا ةكرش نأ امك «كالمألا ةكرش ىلإ

 باب نم امهنأ معزي نم ءاهقفلا نم ناك نإو ةعرازملاو ةاقاسملاو ؛عامجإلاب دوقع ةكرش ةبراضملاو

 نم ال «ةكراشملا باب نم وهو ؛لقتسم لصأ امهنأ باوصلاف “ سايقلا فالخ ىلع امهنأو «ةراجإلا
 ٠ 107/0 /۲۹) ىواتفلا عومجمإ ٠تاكراشملا سايق قفو ىلع يهو ةراجإلا باب

260 
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 مولعم ا ءيشلاب ضرألا ءاركز اوج يف باب - ۷
 ةدسافلا طولا کک

 ٠ وه نيتئام ا دعب نونامثلاو يناثلا | ثيدح ا هب

 ىلع ضرألا يِرْكَ اك كح القح راصنألا َرمكأ انك :لاَق چ نب عفا نع ۲

 قرولا ما كل نع اًناَهَتَف هذه جرخت ملو ٥ هذه تح رخأ ا هذه ملو هذه ان نأ

 00000 / 1١7 مقر ملسمو «(۲۳۲۷) مقر O انھن مل

 م نيتئام ا دعب نونامثلاو ثلاغلا ثيدح ا ده
 ٍءارك نع جيدخ نب عفار تلاَس لاق سيق نب ةَلَظنَح نع (ملسم ١ لوإ 58*]

 يبنلا دهع قل نورجاؤي ساثلا ناک امنإ هب شا :لاقف «قرولاو «بهذلاب ضرألا

 لذه مسي اذه كلي يرزلا نم نم ا لواَدجلا ب اقا تانايذاملا ىلع و ا

 . هب ساب الق نومضم مولعم ءيش امف هنع رجز كلدلَف اته 5 ارك ساّنلل 1 مو

 . ريغصلا رهنلا : لودجلاو . رابكلا راهنألا : :تانايذاملا IS مقر ملسمإ

 + كييرفلا ٠

 . زييمتلا ىلع بوصنم .فاقلا نوكسو «ةلمهملا ءاحلا حتفب : ًالقح

 . ةلقاحملا هنم قتشاو «عرزلا ىلع قلطأ مث ,بيطلا حارقلا لقحلا يف لصألا

 . اًضيأ فلأ اهدعب مث «نونو فلآ مث ةانثم ءاي مث ,ةروسكم ةمجعم لاذب : تانايذاملا

 . برعلا مالك يف ًاليخد تراصف علا مالك نم يه : !(285 /۳) ننسلا ملاعم يفإ يباطخلا لاق

 . ءابف فاقف «ةزمهلا حتفب : لوادحلا لابقأ

 . ريغصلا رهنلا وهو (لودج» عمج لوادجلاو . لئاوألا «لابقألاو

 ١ ىلامجإلا ضعملا

 عفار ركذ دقف .ةدسافلا اهتراجإو «ةحيحصلا ضرألا ةراجإل ليصفتو نايب «نيثيدحلا نيذه يف

 حا ا اک اوناكف . نيتاسبو عرازم ةنيدملا لهأ رثكأ اوناك هلهأ نأ جيدخ نبا

 ءاذه ءاج ابرو «رخآلا باجلا «عرازمللو «عرزلا نم اًبناج مهل نأ ىلع «عرزتل ضرألا نوطعيف

 ,لوادجلاو راهنألا ىلع تبني يذلاك «عرزلا بياطأ ءضرألا بحاصل نولعجي دقو . كاذ فلتو

 )١( ىلاعت هللا همحر فنصملا بيترت بسح (؟80) و (784) نيثيدحلا نيذه مقر .

 )۲( ريثألا نبا لاق )٤ /  : )۳١١ةبرعم ةيداوس اهنإ .
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 ررغلا نم اهيف امل «ةلماعملا هذه نع ( ا يبنلا مهاهنف . سكعلاب وأ كاذ ملسيو ءاذه كلهيف

 «ضوعلاب ملعلا نم دب الف «زوجي ال مرحم وهو «رسيملا باوبأ نم باب اهنإف «رطاخملاو ةلاهجلاو
 يواستلاو لدعلا اهانبم ةكرش يهف ءاهنم ءزجب تناك نإف . مرغملاو منغملا يف يواستلا نم دب ال امك

 ءاوس ةزئاج يهو . ضوعلاب ملعلا نم 00 «ضوعب تناك نإو ٠ اهمرغو اهمنغ يف

 اهنا فرعا يع را هيمش عمو ” ضرألا نم جرخي ام ماعطلاب مأ «ةضفلاو بهذلاب تناكأ

 . اهب سأب الف ؛نومضم مولعم ءيش امأف” :ثيدحلا مومعلو ضرألل راجيإ
 ١ تيدحلا نم دافتسم ام

 ٠ ةلمجلا يف ءاملعلا هيلع عمجأ دقو «ةعارزلل ضرألا ةراجإ زاوج - ١

 . لوهجملاب حصت الف «ةمولعم ةرجألا نوكت نأ دب ال هنأ - ۲

 ولو ىتح « امهريغ وأ ةضف وأ اًبهذ ةرجألا نوكت نأ سأب ال هنأ ديفي ثيدحلا مومع - ۳

 . هنيعب هتجرخأ امم وأ «ضرأللا هتجرخأ ام سنج نم ناك

 صيصختو «عرزلا نم نيعم بناج طارتشاك كلذو : اهيف ةدساف طورش لاخدإ نع يهنلا - ٤

 اهيف امل «ةدساف ةراجإ وأ ةعرازم يهف «عرزلا وأ ضرألا بحاصل اهوحنو راهنألا ىلع ام

 «ةاواسملاو ةلادعلا ىلع ةينبم نوكت نأ بجي «نيبناجلا دحأل ملظلاو ةلاهجلاو ررغلا نم

 . اًمرغمو اًمنغم اهيف نايواستي ةعرازم نوكت نأ امإو «ضرألل مولعم رجأب نوكت نأ امإف

 نم يهف «ةلطاب ةمرحم اهلك «تابلاغملاو تالاهجلاو ررغلا عاونأ عيمج ج نأ ملعي اذهب - ٥

 ةاواسملاو طسقلاو لدعلاب ءاج امنإ عرشلاو ٠ نيفرطلا دحأ ملظ امهيفو «رسيملاو رامقلا

 . ةدوملاو ةبحملا بلجو «ءاضغبلاو ةوادعلا داعبإل «سانلا نيب

 ١ ءاملعلا فالتخا د

 يف اوفلتخاو «موعطلا ريغ ضورعلاو ةضفلاو بهذلاب ةراجإلا زاوج ىلإ ءاملعلا ةماع بهذ

 ؛ملعلا لهأ رثكأ اهزاوج ىلإ بهذف ءاهنم جراخ ريغ اًمولعم ناك نإف . ماعطلا يف اهزاوج

 هسنج ريغ نم مأ ءاهنم جراخلا سنج نم ماعطلا ناكأ ءاوس ؛«ةلبانحلاو «ةيفنحلاو «ةيعفاشلا مهنمو

 اًجتحم كلام مامإلا هعنمو . دوقنلاك «زاجف ابرلا ىلإ ةعيرذ هيف سيل هنألو ؛ماعلا ثيدحلل
 امو . ةثالثلا ةمئألا دنع زوجي الف ههنم جرخي امم ءزجب ناك نإو . !ماعطب اهيركي الفإ ثيدحب
 . ةراجإلا ظفلب ةعرازملل هتدارإ ىلع لومحمف ءاهزاوج يف دمحأ مامإلا نع لقن

 مدقت امك اًمولعم ءزجلا ناك اذإ ةعرازم حصت امنإو ةراجإ حصت الف ءاهنم ءزج نوكي الأ طرتشي )١(
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 فقولا باب - ۸
 ثكمت ىلع لدي لصأ ءافلاو فاقلاو واولا : ٠١١([ /1)] [ةغللا سيياقمإ يف سراف نبا لاق

 . فقوأ : لاقي الو : لاق مث ٠ هيلع ساقي مث

 ٠ لصألا ثكام هنإف يعرشلا فقولا ذخؤي ثكمتلا لصأ نمو : تلق

 ليبستو هتبقرب تافرصتلا نع هنيع ءاقب عم هب عفتنملا هلام كلام سبح : اعرش هفيرعتو

 ٠ ىلاعت هللا هجو ءاغتبا برقلا عاونأ نم ءيش ىلع هتعفنم
 : ةريثك ثيداحأل ةنسلاب تبث دقو - بابحتسالا : همكحو

 الإ هَلَمَع ْعَطَقْلا مدآ نبا تام اذإ) : لاق اک يبنلا نأ : هح ةريره أ ثيدح اهنم

 . «خلإ ... ةيراج ةقدص «ثالث نم

 ٠ هموزلو هزاوج ىلع نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردصلا عامجإو

 ةراشإ اذهو «مالسإلا لهأ سبح امنإو « هتملع اميف ةيلهاجلا لهأ سبحي ملو : يعفاشلا لاق

 ٠ ةيعرش ةقيقح هنأ ىلإ

 فقو زاوج يف اًفالخ ملعلا لهأ نم نيمدقتملاو ةباحصلا نيب ملعن الإ : يذمرتلا لاقو

 . سبحْلا ركنأ هنأ يضاقلا حيرش نع لقن هنأ الإ نيضرألا

 دحأ نكي ملإ : هللا دبع نب رباج لاقو ٠ هباحصأ عيمج هفلاخو «مزلي ال : ةفينح وبأ لاقو

 فو الإ ةردقلا اذ كيم هللا لوضر تاختا خيا

 ٠ هدعب فالخ ىلإ تفتلي الف «هيلع لضفملا نرقلا عامجإ ملعي اذهبو

 هنأل ؟ليزجلا باوثلاب اهيلع دعوو ءاهيلع هللا ثح ىتلا تاقدصلا لضفأ نم وهف «هلضف امأ

 ٠ ١ ريخلا هوجو يف ةمئاد ةتباث ةقدص

 . نيعمجأ مك ةباحصلا لمعو «دلاخو «رمع ثيدحل ؛ةصاخ راثآ هلضف يف درو دقو

 | . هلضفو هلصأ يف ةدراولا ثيداحألا هذهو

 ؛هعقوم يف اًعقاو En اًيعرش اًمقو ناك اذإ وه «هيلع بترتملا ليزجلا لضفلا اذهو

 ءانب نم «ناسحإلاو ربلا باوبأو برقلا هوجو ىلإ هفراصم ةهجوم ؛«ىلاعت هللا هجو هب اًدوصقم
 ءارقفلاو «محرلاو ىبرقلا يوذ نم هلهأ ىلإ هفرصو ةيريخلا عيراشملاو «ةعفانلا سرادملاو دجاسملا

 . كلذ وحنو «حالصلاو ريخلا لهأ ةدعاسمو «نيعطقنملاو «نيزجاعلاو «نيكاسملاو
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 فقيف نويدلا هيلع رثكت وأ «هوعيبي ال ىتح فقولا مساب هتثروو هدالوأ ىلع رجحي نأ امأ

 .مهضعب يباحيو مهضعب مرحيف «هدالوأ ىلع هفقي وأ «قوقحلا باحصأل عابي نأ ةيشخ هراقع

 بغل نم" نلع دال وألا نفعي لصق وأ ةا ذيك ىلع نمد ام: نهل تالا بيضت !لعجي أك

 هلك اذهف . كلذ وحنو «ةبرق الو اهيف رب ال يتلا تاهجلا نم ةهج ىلع هفقي وأ حيحص دصق
 موزللا نم فقولا مكح يطعي ال اذه لثمو .فقولا مساب ريجحت وه لب ؛حيحص فقوب سيل

 ىلع سيل هنأل ؛ربلا باوبأ نم ًالدب «ملظلا باوبأ يف لخدي اذهبو . ماكحألاو لضفلاو باوثلاو

 . دودرم :يأ « در وهف هللا رمأ ريغ يف ثدحأ ام لكو «هللا دارم

 مهو مهب ربو مهيلع فوقوملا ىلإ ناسحإ وهف «فقولا نم ةليلجلا ةمكحلا فرعت مدقت ابو
 وأ ؛نيعطقنملاو لمارألاو ماتيألاو ءارقفلاك مهتجاحل امإ كلذو .ناسحإلاو ربلاب سانلا ىلوأ

 . ماعلا حلاصلا ةمدخ يف - أعربت - نيلماعلاو نيملعتملاو نيملعملاو نيدهاجملاك مهيلإ ةجاحلل

 دعب اهباوث هيلع يرجي يتلا ةدبؤملا ةقدصلا هذهب قدصتي ذإ فقاولل ميظع ربو ريبك ناسحإ هيفو
 . هارخأ ىلإ هايند نم هجورخب «هلامآ ءاهتناو هلامعأ عاطقنا

 4 ي نكلالا هع كرتامتلا» بارنا ثيدح لا س

 هرمأتسي ا يبتلا ىتأف ربيَحب اضرأ رمع باصأ :لاَق رمع نب هللا دبع نع | 1۲۸٤4
 يطع © د

 هنم يدنع سّفنَأ وه طق الام بصأ مل ريخي اًضرأ تبصأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف < اهيف
- 

 ومو 2 0 سا سس ص

 رمع اهب قدصتف :لاق . اهب تقدصتو اهلصأ تسبح تعش نإ :لاق . ؟هب ينرمأت امف

 يفو .ىبرقلا يفو ءارقفلا يف رمع اهب قدصتق :لاق . oN الآ عابي ال هنأ ريغ

 م و

 اهنم َلُكَأَي نأ اًهيلو نم ىلع حاتج ال < لاو لا نباو «هللا ٍليبس يفو «باقرلا

 (۲۷۴۳۷) مقر يراخبلا] . لّئاَتِم ريغ :ظفل يفو « هيف لمم ريغ ءقيدص معطي وأ .فورعم اب

 . O} مقر ملسمو (۲۷۷۲) و

 .ناكسلاو عرازملاب ةرماع لازت ال مك ٠١١ اهنع دعبت ةنيدملا يلامش دالب : ربيخب اًضرأ

 رمع مهالجأ ىتح اهتحالف ىلع مهرقأف عبس ماع يب يبنلا اهحتف ىتح دوهيلل اًنكسم تناكو

 ربيخ ضرأ نم اهارتشا نوكسف حتفب «غمت١ اهمسا هذه رمع ضرأو . هتفالخ يف

 اهب فرصتلا يف هريشتسي : هرمأتسي

 )١( هل ةبسانملا ثيداحألا ىلإ همضنل هانجرخأ (۲۷۹) فنصملا بيترت بسح ثيدحلا اذه مقر .



 yT سيفنلاو

 ٠ هتجاح نم رثكأ اذخأ لاملا ذاختا : لومتلا : لئثأتم ريغ ءلومتم ريغ

 ٠ هدنع ميدق هنأك ىتح هعمجو لاملا لصأ ذاختا «لثأتلا»و

 : يلامجالا حملا

 ا “ربیخب اضرأ هت باطخلا نب رمع باصأ

 يف اعمط هيم يوم يبنلا ىلإ هلا ءاجف ٠ ٍتاحلاصلا تايقابلا ىلإ نوقباستي عقم اوناكو اهتدوجو

 هريشتسي 197 :نارمع لآإ | «نوبحت امم اوقفت ةفنت چرا اولاتت نل» : ىلاعت هلوق يف روكذملا ربلا

 قس ابك هلل ا ا ا ىف

 وأ «عيبب هب فرصتي الف هفقيو اهلصأ سبحي نأب كلذو «تاقدصلا .قرط نسحأب هيلع راشأف

 اًببس نوكت وأ «كلملا لقنت نأ اهنأش نم ۳ «تافرصتلا عاونأ نم كلذ ريغ وأ ثرإ وأ «ءادهإ

 تاقزلا اف كن ةا ؛ماحرألاو براقألا يفو «نيكاسملاو ءارقفلا يف اهب قدصتيو “هلقن يف

 هللا ليبس يف نيدهاجملا اهب دعاسي نأو ةنيبجوتسملا نع تايدلا ميلستب وأ ؛قرلا نم قتعلاب

 اهنم معطيو “هدلب ريغ يف هتقفن هب تعطقنا يذلا رفاسملا معطي نأو «هنيد رصنو هتملك ءالعإل

 ٠ ىلاعت هللاب ناميإلا نم فيضلا ماركإف هًّضيأ فيضلا

 مثإلاو جرحلا عفر دقف ؛حالصإلاو يرلاب اهدهاعتيو اهيلع موقي نم ىلإ ةجاح يف اهنأ ام

 ًالام اهنم ذختم ريغ اًقيدص اهنم معطيو هجاتحي ام لكأيف «فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نمع

 ٠ ءارثلاو لومتلل ال ناسحإلاو ريخلا قرط يف قافنإلل الإ لعجت مل يهف «هتجاح نع اًدئاز

 ١ ثددحلا نم دافتسم ام +

 يذلا فقولا ىنعم اهب تقدصتو اهلصأ تسبح تعش نإ : سيء هلوق نم ذخؤي - ١
 . ةعفنملا ليبستو لصألا سيبحت وه

 يف فرصتلا مكح اشروي الو بهوي الو اهلصأ عابي ال هنأ ريغ :هلوق نم ذخؤي - 5

 اًيقاب لظي لب «كلملا لقن ببسي يذلا فرصتلا الو هيف كلملا لقن زوجي ال هنإف «فقولا

 ٠ فنج الو هيف فيح ال يذلا فقاولا طرش بسح هب لمعي ةّمزال

 ٠ اهب عافتنالا دعب ىقبت ىتلا نيعلا هنأو ؟فقولا ناكم ۳

 همكح الو فقولا عوضوم هل سيلو ةقدص وهف هب عافتنالاب بهذي ام امأف
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 هنأو .يعرشلا فقولا فرصم «خلإ .. ءارقفلا يف رمع اهب قدصتف» : هلوق نم ذخؤي - ٤

 «باقرلا كفو .ناسنإلا ةبارقك . صاخلا وأ ماعلا ناسحإلاو ربلا هوجو يف نوكي يذلا

 ىجالملاو سرادملا ءانبو نيكاسملاو ءءارقفلاو .فيضلاو «هللا ليبس يف داهجلاو

 . كلذ وحنو تايفشتسملاو

 طرش ةحص «فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نم ىلع حانج ال» : هلوق نم ذخؤي - ه

 . ملظ الو مثإ اهيف سيل يتلاو ,هتياغو فقولا ىضتقم يفانت ال يتلا طورشلا فقاولا

 .دحأ ىلع روج الب ةعفنم اهيف فقاولل نآل اهب سأب ال طورشلا هذه لثمف

 .ةدئاف رمع طارتشا يف نكي مل .ذفنت اهنأ الولو .تذفن طورشلا هذه لثم تطرش اذإف

 فورعملاب هنم فقولا رظان لكأ زاوج «خلإ ... اهيلو نم ىلع حانج ال» : هلوق ا

 قيدصلا هنم معطي نأ هل كلذكو ألام هنم ذختم ريغ .هتجاحو هتيافك ردق لكأي ثيحب

 . فورعملاب

 . رمتسملا ناسحإلاو ةيراحلا تاقدصلا نم هنأو ,فقولا ةليضف هيف - ۷

 يذلا هناسحإو هللا رب يف اعمط ؛هسفنأو لاملا بيطأ نم نوكي نأ لضفألا نأ هيفو - ۸

 . نوبحي امم نوقفني نيذلل هلعج

 . هنوملعي بابرأ هل لمع لكو «ملعلاو نيدلا لهأ مهو . لضفلا يوذ ةرواشم هيفو - 4

 ٠ - ةحيصنلا نيدلاف .نسحألاو لضفألا هاري اب حصني نأ راشتسملا ىلع بجاولا نأ هيفو .

 ١ - ةلصو ةقدص .مهيلع ةقدصلا نإف «ماحرألا يوذب ربلاو ناسحإلا ةليضف هيفو .

 ىضتسقم ىلع ةحيحص نوكت نأ دب ال فقولا يف طورشلا نأ ثيدحلا نم ذخؤي - 7

 دعبلاو لدعلا نمو «ناسحإلاو ربلا نم فقولا ىضتقم فلاخي امم نوكت الف «عرشلا

 . ملظلاو فنجلاو روجلا نع

 : ةشئاع ثيدح ركذ دقف كلذ يف 2 ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق ام ةصالخ انه قوسنو

 وهف هللا باتك يف سيل طرش لك» :  ةريرب ثيدحو ...«  هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نما

 ةبهلا وأ قتلا وأ فقولا يف طرتشا نم : لاق مث 26 .. مهطورش ىلع نوملسملاو .. لطاب

 ثيحب «هدابع ىلع هللا هبتك ام فلاخت اًطورش e رذنلا وأ ةراجإلا وأ حاكنلا وأ عيبلا وأ

 . هجيرخت يتأيس (1) . (45- 847 / 59) ىواتفلا عومجم يف (۱)

 . هجيرخت مدقت (4) .  ةريرب ةصق نم ةشئاع نع وه امنإو « ةريرب نع سيل ثيدحلا نأ انل نيبت مث (۳)



 اا 5( OEE ED A O هجتج هنت: O حج جم 2 هج 2: 29 ماجعألا طمع رت

 ميرحت وأ «همرح ام ليلحت وأ هب هللا رمأ امع يهنلا وأ «هنع هللا ىهن اب رمألا طورشلا كلت نمضتت

 يف اوعزانت نكلو «هريغو فقولا «دوقعلا عيمج يف نيملسملا قافتاب ةلطاب طورشلا هذهف «هللح ام

 فلاخ هنأ تبثي مل اطرش طرتشا نم ثيدحلا ىنعم له حاكنلاو ةراجإلاو عيبلاك تاحابملا دوقعلا

 رخآ هلوق نأل ؟عزانت هيف اذه . هللا هعرش ال فلاخم هنأ ملعي اطرش طرتشا نم وأ «عرشلا هيف

 . كلذ فلاخ ام لطابلاب طرشلا نأ ىلع لدي «قثوأ هللا طرشو قحأ هللا باتك» : ثيدحلا

 «عورشمب سيل ام هنم مهفي دق (لطاب وهف هللا باتك يف سيل اًطرش طرتشا نم» : هلوقو
 باتكب اعورشم نوكيف هيف نذأ ام وهف تاحابملا نم هنع هني مل ام : لوقي لوألا لوقلا بحاصو

 «ةعاط روذنملا نوكي نأ دب الف «رذنلاك تاعاطلا اهب دصقي ىتلا دوقعلا (نم) ناك ام امأو هللا

 7 ءافولا بجي مل اًحابم ناك ىتمف

 يف ةمومذم اًعيمج اهنأ نيبو «ةعدبلا نع : ىلاعت هللا همحر 2١7 مالسإلا خيش ثدحت مث

 ئراق ىلع سانلا عمجو «فحصملا عمج نم يع لوسرلا ةافو دعب لعف ام نأ نيبو ؛عرشلا

 ؛ةعرش وه امنإو «ةعدب سيل «برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا درطو ؛ناضمر مايق يف دحاو

 الف ةلمجلابو : هلوقب كلذ ىلع بقعو ٠ كي نيدشارلا ءافلخلا ةنس نم هنأ هيف لاقي ام لقأ نأل

 حصي مل يعرشلا ريغ نم كلذ وحن وأ مايص وأ ةالص ىلع فقو نم نأ ءاملعلا نيب فالخ

 حابم هنأل لعفي يذلا حابملا نيب قيرفتلا وهو ميظع لصأ اذهو < تاحابملا يف فالحلاو هفقو

 مارح كلذ ناك يلو اعورشم سيل ام لعج نمف «ةبرقو ةعاطو ةدابعو اًئيد ذختي ام نيبو

 ٠ نيملسملا قافتاب

 ضعب لاق اذهف «نيفرطلا ىوتسم حابم لمع ثلاثلا مسقلا :  ىلاعت هللا همحر لاق مث

 ؛لطاب هطرش نأ ىلع مهريغو ةروهشملا بهاذملا لهأ نم روهمجلاو «هب ءافولا بوجوب ءاملعلا

 لذبي نأ هل سيل ناسنإلا نأل كلذو «ىلاعت هللا ىلإ ةبرق ناك ام الإ طرشي نأ مهدنع حصي الف

 ليصحت يف هلام لذبي نأ هلف ايح ناسنإلا ماد امف ءايندلاو نيدلا يف ةعفنم هيف هل امل الإ هلام

 الإ ءايحألا لامعأ نم عفتني توملا دعب ىقب امف تيملا امأف «كلذب عفتني هنأل ؟ةحابملا ضارغألا

 هلل ةعاط تسيل يتلا لامعألا امأف «كلذ وحنو هيلإ ىدهأ وأ هيلع ناعأ وأ هب رمأ دق حلاص لمعب

 ناك اهيف باوث ال ةفص وأ ًالمع فقاولا وأ يصوملا طرتشا اذإف «تيملا اهب عفتني الف هلوسرو

 ٠ زوجي ال اذه لثمو ٠ هترخآ يف الو هايند يف هب عفتني ال اميف اًيعس اهليصحت يف يعسلا

 )١( ؟یواتفلا عومجم يف )05 / ۲۹ ٠ )۲( ؟یواتفلا عومجم' يف )59 / 40( .
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 ١ ءاملعلا فالتخا د:

 . هيف فقاولا عوجرو فقولا عيب زاجأف - هللا همحر - ةفينح وبأ مامإلا ذش

 ثيدحلا اذه ةفينح ابأ غلب ول : فسوي وبأ هبحاص لاق اذلو ثيدحلا صنل فلاخم هبهذمو

 . فقولا عيب نع عجرو «هب لاقل ؛(رمع ثيدح)

 . هيلإ تفتلي الف عامجإلل فلاخم فقولا يف عوجرلا : يبطرقلا لاقو

 مومعب اذخأ ءلاحب هعيب ةحص زاوج مدعو فقولا موزل ىلإ : يعفاشلاو كلام بهذو

 ال هنأ وهو ءطسو لوق ىلإ دمحأ مامإلا بهذو . «خلإ ... اهلصأ عابي ال هنأ ريغ» : ثيدحلا

 هريمعت الو «هب عافتنالا نكمي ملو ءةيلكلاب هعفانم لطعتت نأ الإ هب لادبتسالا الو هعيب زوجي

 امنيح رمع لعفب كلذ ىلع لدتا «هریغب هلادبتساو هعيب زاج «هعفانم تلطعت نإف .هحالصإو

 «نيرامتلاب يذلا دجسملا لقنا نأإ : دعس ىلإ بتكف . بقن ةفوكلاب يذلا لاملا تيب نأ هغلب

 . [ىلصم دجسملا يف لازي ال هنإف ,دجسملا ةلبق يف لاملا تيب لعجاو

 . عامجإلاك وهف . ركي ملف «ةباحصلا نم دهشمب لمعلا اذه ناكو

 «لحلا ةاعارم كرتتو «لاحلاب حبذي هنإف لحم هغولب لبق بطعي يذلا يدُهْلاب ههبشو

 . ةيلكلاب عافتنالا تاوف ىلإ اهئاضفإل

 انيقبتسا «هصيصخت هجو ىلع هديبأت نكمي مل اذإف ,دبؤم فقولا) : هللا همحر ليقع نبا لاق

 «نايعألا ىرجم ىرج لادبألا لاصيإو «ىرحخأ نيع يف ماودلا ىلع عافتنالا وهو ضرغلا

 . ها (ضرغلل عييضت اهلطعت عم نيعلا ىلع اندومجو

 ° «ةيميت نبا» مالسإلا خيش لاق

 . (ةحلصملا روهظل «هنم ريخب زوجي ةجاح

 . هنم ريخ وأ هلثمب ادجسم ناك ولو «فقولا لادبإ زوجي ال هنأ هللا همحر ركذو

 البو .هلثمب فقولا لادبإ بجي ةجاحلا عمو) : هللا همحر

 ىرتشيو عابت وأ .لدبلاب اهيف ضوعي نأب كلذو «روذنملاو ةيحضألاو يدهلا لادبإ كلذكو

 «هريغب ءانبلا لادبإو .اهيف ةدايزلا زوجي امنإو . اهتصرع رييغت زوجي امف ةثالثلا دجاسملا الإ ءاهنمثب

 . ةباحصلا عامجإو ةنسلا هيلع تلد امك

 ناكو «هعفانم تلق وأ فوقوملا صقن اذإ هنأ هللا همحر يدعس لآ نمحرلا دبع انخيش ركذو

„, (YoY / 14) ىواتفلا عومجم» ىف» )١( 



 عنم يأ «عنملا امهرهشأو «ناتياور دمحأ مامإلا نع هيفف مهيلع فوقوملل عفنأو هنم حلصأ هريغ

 ةكلمملا مكاحم يف لمعلا اهيلعو «مالسإلا خيش رايتخا يهو ءزاوجلا «ةيناثلاو ٠ هلادبتساو هعيب

 نذأو «هزاجأ ةحلصم وأ ةطبغ هلادبتساو هعيب يف نأ يضاقلا دنع تبث اذإف «ةيدوعسلا ةيبرعلا

 رمألا عفري لب «هعيب يف رظانلا لقتسي نأ يغبني ال لاحلا هذه يف نكلو . الف الإو . كلذب هرظانل

 ىلإ جاتحي ام ءأطخلاو ىوهلا نم اهلخدي لاحلا هذه يف هنأل ؛حلصألا يف دهتجيو .مكاحلل

 . ها - ملعأ هللاو . مكاحلاب هنع ةيلوؤسملا عفرو «هعفر

 لب «يعرشلا مكاحلا نم نذإب الإ فقو عابي ال هنإف «ةكلمملا مكاحم يف يراجلا وه اذهو

 «ةيعرشلا ةهجولل اًقفاوم هارتو يضاقلا مكح ىلع زييمتلا ةمكحم يف ءاضقلا ةئيه علطت ىتح

 ٠ كلملا لقني امب هيف فرصتي ال فقولا نإف اذه نودبو «هزيجتف

 ناين

 ةبهلا باب 48

 د م ل اعرش - يهو . 0 ءاهلا رسكب : ةبهلا

 ةيهو «ةيطعلاو ٠ ةقدصلاو < لا نم راو للا ةيدهلا : : ةريثك اعاونأ لمشي ةبهلا

 نيك ؟باوثلا

 ٠ هل بوهوملا ىلإ ددوتلا اهب دصق ام : ةقلطملا ةبهلاف
 . ةرخآلا باوث صحم اهب دصق ام : ةقدصلاو

 ٠ اهماكحأ رثكأ يف ةيصولا كراشتو «فوخملا توملا ضرم يف ةبهلا يه : ةيطعلاو

 ٠ نيدلا نم نيدملا ءاربإ يه : نيدلا ةبهو

 ٠ اهماكحأ اهلو عيبلا عاونأ نم يهو ءاهضوع ذخأ اهب دصق ام يهو : باوثلا ةبهو

 ٠ عاونألا هذه نم ىلوألا اهب دارملاف «ةبهلا تقلطأ اذإ نكلو

 يفف «ةبحملا بلجو ء«ددوتلاو «نواعتلاو «فورعملا ءادسإ نم «ةريثك مكحو دئاوف اهلو

 ٠ ةوادع هنيبو كنيب نم وأ «راج وأ «بيرق ىلع تناك اذإ اميس ال 2') «اوباحت اوداهت» :ثيدحلا

 تلازأ يتلا ةليلجلا تادابعلا عاونأ نم نوكتو «ريثكلا ءيشلا عفانملاو حلاصملا نم ققحت انهف

 ٠ حالصلاو ريخلا هيف ام لك ىلإ فدهي عرشلاو ٠ راوجلاو ةبارقلا ىرع تقثوو «رودصلا يف ام

 مقر ءاوزإلا رظنا ٠ نسح ثيدح وهو اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم (5914) مقر درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ )١(

 )١5.1(.
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 س نيتئاملا دعب نونامثلاو سماخ ا | ثيدح ا س

 ناک يذلا هَعاَضأَف فا ليس يف سرق ىلع تلمح : لاق یش رمع نعإ 85|
 ع 2 E کم چ ا یک ی روب ° يم 2

 الو رتشت ال : لاقف م ب يبا تاسف صخر هيي هنا تنتظو ةيرتشا نأ تدرأف دنع

 مقر يراخبلا . نق يف دنا ملاک هه يف دناملا ق ېهردب هاا نو كص يف دم

 . ) مقر ملسمو )۱٤۹۰( و (577*)

 س نيتئام ا دعب نونامثلاو سداسلا ا ثيدحلا س

Eدئاعلاك هبه يف دئاعلا» : لاق يكفي هللا لوسر نأ : عقب سابع نبا  
 ا ن رک

 يف دوعي يذلا نإق» : ظفل يفو . OSS ىو افا 4 هئيق يف

 را ا

 . 101757 / ۸ مقر ملس] . «هنیق يف دوعي مث ءيقي بلکلاک تاد
 : ىلامجإلا عملا *
 «هيلع وزغي اًسرف هاطعأف . هللا ليبس يف داهجلا ىلع ًالجر كَم باطخلا نب رمع ناعأ

 دارأف . فعضو لزه ىتح هبعتأو هيلع مايقلا نسحي ملو .سرفلا كلذ ةقفن يف لجرلا رصقف

 راشتسا ىتح هئارش ىلع مدقي ملف «هفعضو هلازهل اصيخر نوكيس هنأ ملعو هنم هيرتشي نأ رمع

 نع ياب يبنلا هاهنف . نيمهلملا نم هنوكل ءيش كلذ نم هسفن يفف كلذ نع مدي. يبنلا

 اللو هب قلعتت الو كسفن هعبتت الف ىلاعت هلل جرح ءيش اذه نأل ؛نمث لقأب ولو هئارش

 رفكو «كنم جرخ اذه نألو ؛ كتقدص ضعبب اعجار نوكتف «هنمث يف هل بوهوملا كيباحي

 يف ادوع هءارش ىمس اذهلو كيلإ دوعي نأ يغبني الف «تالضفلاو ثئابخلا كنم جرخأو «كبونذ

 بلكلاك ,اهيف دئاعلا نأ يهو ةروص عشبأب ةقدصلا يف دوعلا نم ريفنتلل ًالثم برض مث . ةقدصلا

 . اهبكترم ةءاندو ءاهتسخو لاحلا هذه ةعاشب ىلع لدي ام . هلكأيف هئيق ىلإ دوعي مث ءيقي يذلا

 : ستيدحلا نم دافتسم ام د:

 هامس دقف ,تاقدصلا لجأ نم كلذ نأو ىلا ليبس يف داهجلا ىلع 00 تاسعا محلا

SE yTهلا نزلو فاعلا  E eيف اًمقو وأ «  

 . فيقوت لمح ال كيلمت لمح دارملاف « هعيب لجرلل زاج امل الإو ,داهجلا ىلع هللا ليبس

 .سفنلا اهب قلعتت نأ يغبني الف .هلل تجرخ اهنأل ؛ةقدصلا ءارش نع يهنلا - ۳

 . هتقدص نم ءيش هيلع دوعيف عئابلا هيباحي الئلو ءاهب هقلعت ىلع ليلد اهؤارشو
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 ءاملعلا روهمج بهذم وهو ,ةقدصلا يف دوعلا مرحي - 4

 . ةءاندلاو ةعاشبلا يف ةياغلا وه يذلا لثملا اذهب كلذ نم ريفنتلا - ه

 عوجرلا هل نإف «هدلول دلاولا هبهي ام ةبهلا يف ةدوعلا ميرحت نم ءاملعلا روهمج ىنثتسا - 5

 سابعا خبار رم درا نفس 0 او 000 كلذ يف

 الإ اهيف عجري مث ةيطعلا يطعي نأ ملسم لجرل لحي ال» : لاق هنأ مينا يبنلا نع

EE۽: ااو ىلا ضا  

88 
 ° ةيطعلا ىف دالوألا نيب لدعلا باب - ٠١
 س نيتئام ا دعب نونامثلاو عباسلا ثيدح ا س

 ةرمع يّمأ تّلاقف هلام ضعي يبأ يلع قصت : لاق ربشب نب ناممشلا نَعإ ۷
 هم رص رس صر صارم

 کک هللا لوسر ىلإ يب ا ا هللا لوس دهس نع نضر ل ا تش

 ال: لاق ؟«مهلك كدب اذه تلعن : هيب هن E ينقدص ىَلَع ُهدِهشيِل

 مقر يراخبلا] . ةقدصلا كلت در «يبأ عجرف . (مُكدالوأ نيب الس هللا اوُقَتا» : لاق

 ) »)۲٥۸۷مقر ملسمو (۱۳ / 1157# .
a r ن e 4ك ر 5 5 م ھ 

5 ۰ ٠. 

 E ملسمإ . «روج ىلع دهشأ آل ينإق « نذإ يندهشت الف» : لاق ظفل يفو

OYY۷( مقر ملسمإ . يريغ اذه ىلع دهشأف» : ظفل 5  / OYY . 

 : نلامجالا ىنعملا +

 اهقثوت نأ همأ تدارأف هلام ضعب نم ةقدصب هصخ هابأ نأ : و ركذ

 يبنلا ىلإ هوبأ هب ىتأ املف . اهيلع ميو يبنلا دهشي نأ هيبأ نم تبلط ذإ ملي . يبنلا ةداهشب

eSلاق ؟ مهلك كدلو ىلع ةقدصلا هذه لثم تقدصتأ : مي  : 

 ىوقتلل فانم لمع ضعب ىلع مهضعب ليضفت وأ « ضعب نود دالوألا ضعب صيصخت نأ ابو. 3

 )١( دنسملا يف ۲)۲ / ۲۷ ۷۸( .

 ع )۳۷۰۳ مقر ۷ / يئاسنلاو « حيحص نسح ثيدح : لاقو (۲۱۳۲) مقر يذمرتلاو )۳٣۳۹(. مقر دواد وبأ (۲)

 . (۲۳۷۷) مقر هجام نباو

 . حيحص ثيدح وهو ١)۲ / ٤١( كردتسملا يف (5) . «)٤ / ٤٤١( نتسلا» يف (۳)

 . حراشلا - ها- ماقملا ليصفتل : ةمجرتلا هذه تعضو (4)



 ا

 مااملإ ررسيت DODD DOD DDODODDDDDOOD lot < حر كف

 هنع مهداعتباو مهيبأل مهيلع لضفملا ةعيطق ببسي ذإ ءدسافملا نم هيف ال ؛ملظلاو روجلا نم هنأو

 . نيلضفملا مهناوخإل مهضغبو مهتوادع ببسيو

 الو مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتا” : هل ت0 يبنلا لاق هدسافم ضعب هذه تناك امل

 امف ٠ (يريغ اذه ىلع دهشأ» .:.هلوقب لعفلا اذه نع هرفنو هخبوو ؟ملظو روج ىلع يندهشت
 . ىلاعت هللا دودح دنع فوقولا يف مهتداعك ةقدصلا كلتب عجر نأ الإ هت ريشب نم ناك

 ٠ ءاملعلا فالتخا +

 يف نووسي فلسلا ناك ىتح ؛ةبهلا يف دالوألا نيب ةيوستلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ

 دقحلاو ضغبلا داعبإو مهبولق ةيفصتو «ةدوم اب اًعيمج مهراعشإو لدعلا نم كلذ يف امل 217 لبقلا

 ٠ ةبهلا يف مهنيب ةاواسملا بوجو يف ءاملعلا فلتخا نكلو . مهنع دسحلاو

 ليضفتلا ميرحتو اهبوجو ىلإ ةعامجو «يروثلاو «قاحسإو «يراخبلاو ؛دمحأ مامإلا بهذف

 ةبحتسم اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو . ثيدحلا رهاظب اذخأ «ضعب نود مهضعب صيصخت وأ «مهنيب

 بوجو «هيف كش ال يذلا قحلاو . هيف عنقم ال اب ثيدحلا اذه نع راذتعالا اولاطأو «طقف

 «ثيدحلا رهاظ نأ امك . راضملا نم هدض يف امو .حلاصملا نم هيف الو «ثيدحلا رهاظل «ةاواسملا

 ةثالثلا ةمئألا مهنمو روهمجلا لوق وهو مهنيب وس : ريشبل هلوقل ؟ىثنألاو ركذلا نيب ةيوستلا

 . يثراحلاو ليقع نبا هباحصأ نم اهراتخا «دمحأ مامإلا نع ةياورو

 ظح لثم ركذلل مهثرإ ردق ىلع مهنيب مسقي نأ وهف «دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا امأو

 . (ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو نييثنألا

 مّن نكي مل ام «ليضفتلا وأ صيصختلا ميرحتو «ةبهلا يف دالوألا نيب لدعلا بوجو ركذ

 نوكي نأك «سأب الف “صيصختلا وأ ليضفتلا ىلإ وعدي ام كانه ناك نإف . كلذل بجوم ببس

 نم كلذ وحنو «ملع بلاط وأ ةريبك ةرسأ اذ ناك وأ "٠ اًنمز وأ «ىمعأ وأ ءاضيرم مهدحأ

 - هلوقب دمحأ مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو ٠ دصاقملا هذه نم ءيشل هليضفتب «سأب الف «بابسألا

 ٠ ةرثألا ليبس ىلع ناك اذإ ههركأو «ةجاحل ناك اذإ سأب ال : - فقولاب مهضعب صيصخت يف

 انه مث ... لدعلا بوجو ىلع لدت راثآلاو ثيدحلاو) : ةيميت نبا” مالسإلا خيش لاقو

 : (ناعون

 )١( ةهاع وذ :نمز (۲) . ؟ةلبق" عمج ؛ ءابلا حتفو «فاقلا مضب .



 ھڪ هيل ةههددههمهددددددد--ه ماچ إل ةدذمغ رش

 لك يطعي نأ هيف لدعلاف كلذ وحنو ضرملاو ةحصلا يف ةقفنلا نم هيلإ نوجاتحي عون - ١

 ريثك وأ ليلق جاتحم نيب قرف الو .هيلإ جاتحي ام دحاو

 ميرحت يف بير ال اذهف . جيوزت وأ ,ةقفن وأ ,ةيطع نم ,هيلإ مهتجاح كرتشت 3 عونو - ١

 . هيف لضافتلا

 نع يضقي نأ لثم ,ةداتعم ريغ ةجاحب مهدحأ درفني نأ وهو ثلاث عون امهنيب نم أشنيو

 ,ةجوزلا ةقفن هيطعي وأ .رهملا هنع يطعي وأ ,ةيانج )١( شرأ نم هيلع بجو اًئيد مهدحأ

 .  تارايتخالا نم ها «رظن كلذ لثم رخآلا ءاطعإ بوجو يفف ,كلذ وحنو

 0 ثيداحألا نم دخ ام د:

 . ءاوس مهاثنأو مهركذ . صيصختلا وأ ليضفتلا ميرحتو ,دالوألا نيب لدعلا بوجو ١

 ءادأو ًالمحت ةداهشلا هيف زوجت ال يذلا ,ملظلاو روجلا نم كلذ نأ - ۲

 . اوواستي ىتح ,نيرخآلا ءاطعإ وأ دئازلا در بوجو

 ؛يروصلا اهدقع ربتعي الو ذفنت الو ,لطبت عرشلا فالخ ىلع عقت يتلا ماكحألا نأ - ٤

 . يعرشلا ىضتقملا فالخ ىلع هنأل

22006 

 ىغا باب تالا
 س نيتئال ا دعب نونامثلاو نماغلا ثيدح ا ده

 . هل تبهو نمل ىرمعلاب ميلي يبتلا ىصق :لاق عشب هللا دبع نب رباج ْنَعإ 4
 . 1110 / ) ملسمو (1318) مقر يراخبلا]

 يذلا ىَلِإ عجزت ال ءاهيطعأ يذّلل اهن بعلو هل يهد ىَرْمْع رمعأ ْنَم١ طفل يقو
 ع اَمْنِإ : ىن رباج لاقو . 1776) مقر ملم «ثيراوملا هيف تعفو ءاَطع هنأل ؛ ؛ اهاطعأ

4 
 هه ت

 كَل ىه :َلاَق اَذِإ امف . كبقعلو كل يه لو نأ ا ا لوسر اهزاجأ يلا معلا
 رص ر

 . 0٦۲١([ /۲۳) مقر ملسمإ . اهبحاص ىلإ | عجرَت اهنا « تشع ام

 ميلس وهو ةميق هل ردقيف اًقيقر اًدبع هيلع ينجملا نأ ضرفت نأ وه ,ةموكح تناك اذإ ةيانجلا ريدقت ىف ءاهقفلا ةقيرطو

 . حراشلا . ها !ةموكحلا] شرألا وه نيتميقلا نيب امف :ةيانجلا هبو ,ةميق هل ردقي مث ,ةيانجلا ىف
(0V۷ - 01° /:()( ,„ 

 [ةموكحإ ءاهقفلا حالطصاب ىمسيو «عرشلا نم ردقم اهل تسيل ةيندب ةيانج لك لباقم عفدت ةيلام ةبوقع وه :شرألا )١(



 مالعلا ريسيت كد تج 2 2 تر 02ج 2: 2: 2: ج7 ججج هج جهه ١ © 5 1 حك ته

O O : iيذّلل يِهَف ىرمَع َرَّمْعَأ نم ُهَنِإَف اهودسقت الو مكْيَلع اوكسمأ» :ملسل ظفل يفو كك ا ا ل  

 .101380 / ۲١ مقر ملسم] . (هبقعلو اًنيمو ايح اهرمعأ

 ةةايحلا وهو ء«رمعلا نم ةقتشم ةروصقم فلأو ؛ميملا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب : ىرمعلا

 كترمعأ :لوقيو اهريغ وأ رادلا لجرلا لجرلا يطعي ةيلهاجلا يف اوناك مهنأل ؟كلذب تيمس

 ٠ لوهجملل ينبم ٠ ميلا رسكو هلوأ مضب : رمعأ . كتايحو كرمع ةدم كل اهتحبأ يأ ههايإ

 لجرلا ناكف ةيلهاجلا يف امهنوطاعتي اوناك ةبهلا نم ناعون ؟ىبقرلا” اهلئمو - : ىرمعلا
 نوبقري اوناكف ٠ يرمع وأ كرمع اهكتيطعأ وأ اهايإ كترمعأ : هلوقب اهريغ وأ رادلا لجرلا يطعي

 ؛عوجرلا وهو ههل داتعملا طرشلا لطبأو ةبهلا عرشلا رقأف ٠ مهتبه يف اوعجريل هل بوهوملا توم
 هل تبهو نمل ىرمعلاب ع يبلا ىضق اذلو هئيق يف دوعي مث ءيقي 0 ال

 ا ةحابإو طرشلا اذه موزل مدع مهنظب مهلاومأ ظفح ىلإ اع مههبنو ٠ هدعب نم هبقعلو

 ااهرمعأ يذلل يهف ىرمع رمعأ نم هنإف اهودسفت الو مكلاومأ مكيلع اوكسمأ7 : لاقف اهيف

 ىلع نوملسملاف ؛طقف شاع ام هل بوهوملل اهنأب بهاولا حرصي مل ام اذه ٠ اهبقعلو هيمو اح

 "هل بوهوملا ةافو دعب الإ اهيف بهاولا عجري ال نكل ٠ ةيراعلا مكح ههمكح نوكيو «مهطورش

 ٠ ةمرحملا نيقفانملا تافص نم فالخإلاو «بجاو دعولاب ءافولا نآل

 ١ ءاملعلا فالتخا +

 ٠ عاونأ ةثالث ىرمعلا

 ١ - اكدعب نم كبقعلو كل :هلوقك دبؤت نأ امإ .

 نيذه ةحص ىلع ءاملعلا روهمجو ٠ يرمع وأ كرمع كل يه : هلوقك قلطت وأ ۲

 .ةلبانحلا ضعب بهذم وهو امهديبأتو نيعونلا

 ٠ امهدحأ توم دعب اهيف عوجرلا بهاولا طرتشي نأ ثلاثلا عونلاو ۳

 ؟ اًضيأ ةدبؤم نوكتو ىغلي وأ طرشلا حصي لهف
 وهو .دوادو “روث وبأو كلامو ؛يرهزلا مهنم ءاملعلا نم ةعامج هطرشلا ةحص ىلإ بهذ

 ىلع نوملسملا :ثيدحل باحصألا نم هريغو مالسإلا خيش اهراتخا هدمحأ مامإلا نع ةياور

 8 (مهطورش
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 اهيف عوجرلا طرشو . اهديبأتو ةبهلا موزلو طرشلا ءاغلإ .دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاو

 ءاملعلا عامجإب ةيراعلا مكح اهل هذهف ةايحلا ةدم اهتبه ريغ .هتحص يف فلتخملا

 : ثيدحلا نم ذخكي ام *

 عوجرلا عنمب ءاهبذهو مالسإلا اهرقأ يتلا «ةيلهاجلا حنم نم اهنأو «ىرمعلا» ةبه ةحص - ١

 . ةعاشبلاو ةءاندلا نم عوجرلا يف امل « اهيف

 عوجرلا طرش اذإ امأ . ةقلطم مأ ةدبؤم تناكأ ءاوس «هبقعلو هل بوهوملل نوكت اهنأ - ۲

 . ءاملعلا نيب كلذ يف فالخلا مدقت دقف ءاهيف

 تدع اسوأ هايس تنعم كلا یش ناو ناب ف اا نك ا ت اذ نادك

 . ةيراعلا مكح اهل هذهف

 لاق نكل. هل ةعفان ةمزال دقاعلا اهنظ ولو ,دقعلا يف ةمزال ريغ ةدسافلا طورشلا نإ - ٤

 . هدقع نمض هل سيل ام نظ رتشم هدر وأ عيبلا ءاضمإ يف رايخلا تبثيو :ءاهقفلا

#98 
 ةطقللا باب - ۴

 بر ليتات NOs E E aE هلق

 : ماسقأ ةثالث ىلع طَقتلملاو

 كلمي اذهف ءامهوحنو فيغرلاو «طوسلاك «سانلا طاسوأ ةمه هعبتت ال هفات مسقف - ١

 . هفيرعت مزلي الو طاقتلالاب

 ءاهودعل عابسلا راغص نم اهسفن عنمت يتلا ءايشألا يهو «هطاقتلا زوجي ال ام «يناثلاو -

 .هطاقتلا مرحي اذهف . كلذ وحنو رقبلاو «لبإلاك ءاهلمحتو اهتوقب وأ «ءابظلاك

 هيفو «هبحاصل ظفحلا دصقب هطاقتلا عرشي يذلا وه اذهف «كلذ ادع ام ثلاثلا عونلاو -

 : ةيتآلا ماكحألا

 س نيتئام ا E ا
 وأ بهذا ةَطَقُل نع هيي هلل لوس لكس : َلاَق تلي ينهجلا دلاخ نب ديز نع

 نكتلو اهقفتتساف فرعت مل نإ كَ نس افرع مث اهصاقعو اهءاَكو فرعا ١ :لاقف « قرولا
 ؟اهّلو كل ام : لاَقف لبإلا ةَلاَض نع ُهلأسَو هيلإ ادق رهدلا نم موي اهبلاَط ءاج نإ ةعيدو

 2 ر

 . اهبر اهدجي ىتح ٠ رجسشلا لكأتو ءالا درت ءاهءاقسو اهءاذح اهعم نإ 5



DOOD DODD DD DB O DOD DE 0“ ١ EDمالعلا ريسيت  

 3ر

 مقر يراخبلا] . ل وأ كيخأل ل يه امت EE ةاشلا نع هلأسو

(ED gy (TEY) gy (YETA) gy CWO 0110)۾  e LEN (YETA)0۷۲ { . 

 : اهصافع )١/ ٠۲١((. ةياهنلاإ. ءيشلا هب طبري ام «ءاكولا» دودمت واولا رسكب : اهءاكو

E EOSهزاع واعر وح  E 

 . 1//76010(1) ةياهنلا . هتبالصو هتناتمل ا وه .ةمجعم لاذف «ةلمهملا ءاحلا رسكب ااا

 . ۸١") /۲) ةياهنلا| . ماعطلاو ءاملا نم اريثك لمح يذلا اهفوج وه «نيسلا رسكب : ها

 . هنم تعاض يذلا اهبحاص وه :اهبر

 «لبإلاو ةضفلاو «بهذلا نم «هبر نمت لاضلا لالا مكح نع ماسي يبنلا لجر لأس

 ذخأتف «ةعئاضلا لاومألا نم ءاههابشأل الاثم نوكتل ؛ءايشألا هذه مكح مدي هل نيبف .منغلاو

 هيف تلعج يذلا اهءاعوو «هب تدش يذلا اهءاكو فرعا» : ةضفلاو بهذلا نع لاقف . اهمكح

 . اهاعدا نم اهب كملعب ربختلو «كلام نيب نم اهزيمتل
 (هاوعد ةحص مدع كل نيبت الإو ءاهايإ هتيطعأ ءاهتافص هفصو قباط نإف

 سانلا عماجم يف فيرعتلا نوكيو . اهايإ هطاقتلا دعب ةلماك ةنس اهفرعي نأ هرمأو

 . اهطاقتلا ناكم يفو «ةماعلا تاعمتجملاو ,دجاسملا باوبأو .قاوسألاك

 ءاج اذإف ءاهقفنتسي نأ - اهبحاص ىلع روثعلا مدعو «ةنس اهفيرعت دعب - هل حابأ مث

 . هيلإ اهادأ ,رهدلا مايأ نم موي يأ يف اهبحاص

 ىلإ ةجاحب تسيل اهنأل ؛ اهطاقتلا نع هاهنف «هسفنب عنتمي امم ءاهوحنو لبإلا ةلاض امأو

 نم اهلو «عابسلا راغص نم اهسفن ةنايص ىلع ةوقلا اهيف نأل ؛ظفاح اهتعيبط نم اهلف ظفحلا

 هب لمحت ام اهفوج نمو «ءاملاو رجشلا هب لوانتت ام اهقنع نمو «زوافملا هب عطقت ام اهفافخأ

 . اهعايض ناكم يف اهنع ثحبيس يذلا اهبر اهدجي ىتح اهسفن ةظفاح يهف «ءاذغلا

 سارتفاو كالهلا نم اهل اظفح اهدخأي نأ هرمأف «ناويحلا راغص نم اهوحنو منغلا ةلاض امأو

 . اهدجاول نوكتف فيرعتلا لوح اهيلع يضمب وأ ءاهذخأيف اهبحاص يتأي اهذخأ دعبو «عابسلا

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 دصقب هذخأ هل بحتسا «هسفن ظفح نم عنتمي ال هبر نع اًعئاض الام دجو نم نأ ١-

 . لاوقألا حجرأ وه بابحتسالاو كالهلا نع ةنايصلاو ظفحلا
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 ربتخيف اهتافص فرعيلو «هلام نع اهزيميل اهسنجو اهءاعوو اهءاكو دجاولا فرعي نأ - ؟

 . اهبر ىلإ اهئادأو اهظفح مات نم كلذف «هنم اهعايض ىعّدا نم
 ناكم يفو «قاوسألاو لفاحملاو دجاسملا باوبأك سانلا عماجم يف ةنس اهفرعي نأ - ۳

 .ةطرشلا رئاودك ءاهنع ةلوؤسملا تاهجلا غلبيو ءاهبحاص ثحب ناكم هنآل ؛اهنادجو

 .ةريطخ ةطقل تناك اذإ ءزافلتلاو تاعاذإلاو فحصلا يف اهنادشن نوكي اننمز يفو

 اهضوع اهبحاص ءاطعإل ادعتسم يقبو اهقافنإ هل زاج «ماعلا ةدم يف فرعت مل نإ - ؟
 . ةموقتم تناك نإ اهتميق وأ «ةيلثم تناك نإ ءاهلثم

 داع ريق وستا دوق كنب اهطق تلم هك كوت: لو ووردت اهلك قسم نإ
 . ةدوجوم تناك نإ اهنيعب يه وأ ءاهضوع هلف لوحلا دعب اهبحاص ءاج اذإو «ثرإلاك

 ىلع ةنيب اهفصو يفكيو . هيلإ تعفد « اهفصوو ليوط دمأ دعب ولو اهبحاص ءاج نإ - 5

 ءيش لك ةنيبف ءاهتنيب وه اهفصو نأل ؛نيمي ىلإ الو دوهش ىلإ جاتحي الف «هل اهنأ

 ةماع ةدعاق هذهو . كلذ يف فاك اهفصوو «هرهظأو قحلا نابأ ام ةنيبلا نإف «هسبحب

 . اهايإ هفصوب يفتكيف «عزانم اهيف هل نوكي الو دحأ اهيعدي يتلا «لاوحألا لك يف

 نأل ؛اهطاقتلا زوجي الف «هناريطب وأ هودعب وأ هتوقب عنتمي امم اهوحنو لبإلا ةلاض امأ - ۷

 ةكلهم يف تدجو نإ نكل . اهعنميو اهظفحي ام ءاهايإ هللا بيكرتو اهتعيبط نم اهل
 الا اتالات تدر

 ءاهتميق ًاردقم اهلكأ نم حلصألا اهيف لمعي نأ - اهذخأ دعب - نسحألاف «ةاشلا امأ - ۸

 اهل ضيرعت ءاهذخأ نودب اهكرتو . فيرعتلا ةدم اهئاقبإ وأ ءاهنمث ظفحو اهعيب وأ

 نمل يهف «تأي مل نإو ءاهنمث وأ اهتميقب وأ اهب عجر ءاهبحاص ءاج نإف . كالهلل

 . اهدجو
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 ١ هعماإإ ع

 اياصولا تا ۲۳
 تيصو » نم ةذوخأم : يرهزألا لاق . ةيده عمج : اياده لثم ةيصو عمج : اياصولا

 دعب ناك اب هتايح يف هل ناك ام لصو يصوملا نأل ةيصو تيمس . هتلصو اذإ (هيصأ ءيشلا

 . اًضيأ يصوي ىصوأو - ديدشتلاب - ىصو : لاقيو .هتام

 ٠١١| :ةرقبل| 4بوقعيو هينب ميهاربإ اهب ىصوو# : ىلاعت هللا لاق . رمألا : ةغل يهو
SEEو  

 كرت نإ تومْلا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتكإل : ئلاعت هلوقل ,باتكلاب ةعوولم يهز

 , 118 :ةرتبلا] «ةّيصولا اريخ

 . راصمألاو راصعألا عيمج يف نيملسملا عامجإو ةيتآلا ثيداحألا هذهل ةنسلاب ةعورشمو

 هرجأو هباوث هيلع دوعي «هلام نم اءزج لاملا بحاصل لعج ذإ ,مالسإلا نساحم نم يهو

 مهجورخ دنع مهلاومأ نم مهل حابأ امنيح ىمهب هتمحرو هدابعب هللا فطل نم يهو . هتوم دعب

 . اهنم بيصنب مهترخآل اودوزتي نأ ايندلا نم

 نم اًبيصن كل تلعج مدآ نب اي» : ىلاعت هللا لوق ةيسدقلا ثيداحألا ضعب يف ءاج اذهلو
 «كيكزأو هب كرهطأل "2١ كمظكب تذخأ نيح كلام

 و نيش انا خب هر عسسلا ةيرنحا و
3 

 م

 ٣ م ئرْما قح اما لاق اچ هلا لوس نأ : يقلي مع نب هللا دبع نع ا
 نر ووت رر 1 و ی س و
 معمل مقر يراخبلا] ١ دنع ةبوتکم هتيصوو الإ نْيتَلْيل وأ يَ تيسي هب يصوي ءيش هل

 تعمس ذدنم هليل يلع ترم ام هللاوَ : عز رمع نبأ لاق (ملسم) داز . [(0559) مقر ملسمو

 . ]151 / )٤ مقر ملسم] . يتيصو يدنعو اإ كلذ لوقي ا ر

 : يلامجإلا ىنعلا

 هنأ مهدافأف ءاهتاوف لبق ةصرفلا مانتغاو ريخلا لعف ىلإ ةردابملا ىلع هتمأ مسي راء يبنلا ضحي

 يضمت ىتح هلمهي نأ «هنيبيو هب يصوي نأ ديري ءيش هدنع نمل مزحملاو تاشلار قحلا نم 8

 ةردابملا نإف . ناتليللاو ةليللا هيف حماسي ام ةياغو «هنايبو هتباتك ىلإ ردابي لب . ةليوطلا ةدملا هيلع



 . لوسرلا رمأ لاثتما هيف نأ امك « ةايحلا هذه يف هماقم ام يردي ال ناسنإلا نإف

 لك هتيصو دهاعتي ناك - ةيوبنلا ةحيصنلا هذه عمس نأ دعب - نبذ رمع نبا نإف اذلو

 . رارقلا راد ىلإ ةلقنلل اًبهأتو «قحلل اًنايبو «عراشلا رمأل ًالاثتما ؛ةليل

 : تيدحلا نم دافتسم ام ×

 .ةنسلاو باتكلا «عامجإلا ةدمعو ءءاملعلا عامجإ اهيلعو ةيصولا ةيعورشم - ١

 . تابرقلاو تاعوطتلل ناك ام «بحتسملاف . بجاوو - ب «بحتسم - أ : نامسق اهنأ - ۲

 متي ال ام» نأل ؛هتافو دعب اهتبثت ةنيب اهل سيل يتلا «ةبجاولا قوقحلا يف بجاولاو

 ىلع لومحم ثيدحلا اذه نأ ديعلا قيقد نبا ركذو . (بجاو وهف هب الإ بجاولا

 . بجاولا عونلا

 ارت «فوملل ادادعساو اف عراشلا رمأل الاثتماو اهل اًنايب ءاهيلإ ةردابملا ةيعورشم - ۳

 . لغاش اهنع هلغشي نأ لبق ءاهفرصمبو اهب

 . اهل ادوهش ركذي مل هنأل ؛اهب لمعلاو ةيصولا تابثإل يفكت ةفورعملا ةباتكلا نإ - ٤

 . ةيوق ةقيثوو ةنيب «فرع اذإ طخلاو

 . ميكحلا عراشلا عابتاو «ريخلا لعف ىلإ هتردابمو .هتّتإَف رمع نبا لضف - ه

 عفد ثالثلاو نيتليللا يف صيخرتلاو : 10 /4) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق - ١

 . رسعلاو جرحلل

 م نيتئام ا دعب نوعستلاو يداح ا ثيدح ا ه
 ماع يندوعي مليم هللا لوسر ينءاج :لاَق قزف ٍصاقو يب دعس نع ۲۹۱|

Eىرت ام عجولا نم يب ْعَلَب دق هلا لوسر ي : تلق .  » 

 . ؟يلاَم يقلب قدصتافا ةتبا الإ نري الو *. ااو

 . ؟كلتلاَف : تلق . «ال» لا ؟هللا لوس ای رطشلا تلق الا ١ :لاق

 هلع مهرذت نأ نم رْيَخ ءاَينْغَأ كرو ردت نإ ؛ َكَنِإ ربعك تلثلاو ءثلثلا» :لاق

 يل منح اهب ترج ال ف هجر اهي یک ةت ت نل كنإو «ساتلا نوففكتي

 فلخت نل كنإ» : اق . ؟يباحصأ دعب فّلخُأ هللا لوسر اي :تلُقَف لاق . « كتارا يف
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 زوجي هنأ ۲٤٤([ /۲) قئافلا يفإ يرشخمزلا نيبو ٠ يثلثا ىلع فطعلاب هرج زوجي : رطشلا

 وهو فصنلا اهنم «ناعم ىلع قلطيو «نيعأ) يأ هبصن لماع وه فوذحم لعف ريدقت ىلع هبصن

 . ظوفحملا وهو ثيدحلا تاياور رثكأ يف ةثلثملا ءاثلاب : ريثك . انه دارملا

 . ةيطرشلا ىلع اهرسكبو «ليلعتلا ىلع ةزمهلا حتفب : رذت نأ

 مهضعب درو «ناحيحص امه : [(۷۷ - 75/11) ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق

 . اهيف ءاف ال ذإ ءاًباوج (ريخ» ةيحالص مدعل رسكلا

 . ريخ وهف ىنعملاو . ةردقم ءافلاو «باوجلا يه «ريخ» نأ ىري كلام نباو

 . رقفلا (ةليعلاو» . رقتفا اذإ (ليعي لاع» نم ءارقفلا «ةلاعلا”و («لئاع) عمج : ةلاع

 . مهفكأب سانلا نولأسي :يأ (ديلا» فكلا نم ذوخأم : سانلا نوففكتي

 : ليقو . حارجلا نب ةديبع يبأ ةعامج نم يرماع يشرق وهو «همأ ىلإ بسن :ةلوخ نب دعس
 قارا حيت يي ياكم ءالضف نم يردب . رماع ينب فلاح نميلا نم يسراف

 يفوت هنأل ؛ مدي يبنلا هل ىثر دقو . لماح يهو اهنع يفوتف «ثراحلا تنب ةعيبس هتحت تناك

 . مهترجه مهل متي نأ هباحصأل يع اعدف ءاهنم رجاه يتلا دلبلا يف

 .توملا هتدش نم فاخ اًديدش اضرم عادولا ةجح يف هل صاقو يبأ نب دعس ضرم

 نم مي يبنلل دعس ركذف . مهايإ هتاساومو هباحصأ دقفت يف هتداعك راع يبنلا هداعف

 . هلام نم ريثكلاب قدصتلا هل غوست اهنأ دقتعي ام «يعاودلا

 لام بحاص ينإو «توملا هنم فاحأ يذلا عجولا يب دتشا دق يننإ هللا لوسر اي :لاقف

 :اذه دعبف «ةدحاو ةنبا الإ عايضلاو ةليعلا مهيلع ىشخأ نيذلا ءءافعضلا ةثرولا نم سيل هنإو «ريثك

 . ؟ يلمع حلاصل همدقأل «يلام يثلثب قدصتأ له

 (ال» : لاق ؟ هللا لوسر اي رطشلاف : لاق . 2ال» : مع يبنلا لاقف
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 هم د ةةمدمعمممصمدمدصدد راطلالا ةدمغ جرش
 نم هنود ام ىلإ لوزنلاف . ريثك هنأ عم ثلثلاب قدصتلا نم عنام ال» : لاقف ؟ ثلثلاف : لاق

 . «لضفأ سمخلاو عبرلا

 :نيرمأب هلقأ ىلإ لالا رثكأ نم ةقدصلا يف لوزنلا يف ةمكحلا سب يبنلا هل نيب مث

 هجرخي نأ نم ريخ كلذف هلامو هربب نيعفتنم ءاينغأ هتثرو كرت دقو تام نإ هنأ وهو - ١

 . سانلا ناسحإ ىلع نوشيعي مهعديو «مهريغ ىلإ مهنم

 رجؤيف هللا دنع رجألا بستحيو «ةيعرشلا هقرط يف هقفنيف هلام دجيو ىقبي نأ امإو - ۲

 . هجوز همعطي ام وهو هيلع تاقفنلا بجوأ يف ىتح «كلذ ىلع

 باوث نم كلذ صقنيف ىلاعت هللا هجول اهكرتو اهنم رجاه يتلا ةكمب تومي نأ دعس فاخ مث

 ءاغتبا ًالمع هيف لمعيف اهنم رجاه يتلا دلبلا يف رهق فلخي نل هنأ ا يبنلا هربخأف . هترجه

 هب هللا عفنيو هضرم نم أربيس هنأ ىلع لدي ام ميلي هرشب مث . ةجرد هب دادزا الإ هللا باوث

 دئاقلا راصو ؛هضرم نم ئرب دقف :قودصملا قداضلا هربخا امك ناكف : نيرفاكلا ب رضنو «نينمؤملا

 «نيكرشملاو كرشلا هب رضو حوتفلا حتفو «نيملسملاو مالسإلا هب هللا عفتف . سرفلا برح يف ىلعألا

 مهنم اهلبقي نأو مهترجه مهل ققحي نأ هباحصأ مومعل ها يبنلا اعد مث . مهشورع عضعض ذإ

 .ةنملاو دمحلا هلو كلذ هنم ىلاعت هللا لبقف . اهنم اورجاه يتلا دالبلا نع وأ مهنيد نع مهدري الأو

 . مالسإلا مهب ّرعأ يذلا هلل دمحلاو

 : تيدحلا نم دافتسي ام

 : ثيدحلا لوأ نم ماكحألا ذخأن

 .امهوحنو قيدصو «بيرق نم «قح هل نمل دكأتتو ضيرملا ةدايع بابحتسا ١-

 هركذ نيو :ةطقبسلاو يكشتلا دصقي ل اذ[: ةتدش ناو هضم نضيرلا نابشإ قاوج. كال

 . جالعلا هل ببستي فعسم وأ هضرم صيخشت ىلع هنيعي بيبطك ةدئافلل

 . هرومأ يف مهؤاتفتساو ءاملعلا ةراشتسا - ۳

 . ةيعرشلا هقرط نم ناك اذإ لاملا عمج ةحابإ - ٤

 . ريثك لام بحاص وه نمت ولو «لقأف لاملا نم ثلثلاب نوكت نأو ةيصولا بابحتسا - ه

 . ةثرولا قحل كلذو «ثلثلا نم لقأب نوكي نأ لضفألا - ١

 نوكل ءادعبلا ىلع هب قدصتلا نم نسحأ - هيلإ مهتجاح عم - ةثرولل لاملا ءاقبإ نأ -۷

 . هريغ نم هربب ىلوأ ثراولا
 . ةنسحلا ةينلا عم ةليلج ةدابع ةجوزلاو دالوألا ىلع ةقفنلا نأ - 8



 مالعلا ريسيت DDD DOD 23: 3 2< 2: 3: 23: 2< 2: 2: O د حك هك

 ةينلا ةحصب طورشم قافنإلا يف باوثلا نأ ٠١([ /5) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا ركذو

 هجزامي نأ نم دب الف «ةوهشلاو عبطلا ىضتقمب ضراعم هنأل ؛ رسع قيقد اذهو هللا هجو ءاغتبا يف

 بجاولا ءادأ هجو ىلع تيدأ اذإ ةيلالا تابجاولا نأ هللا همحر نيب مث «سانلا مظعم دنع كلذ

 هكراشو «بجاولا ءادأ يف ةبغرلا هللا هجو ةدارإ عم هتين تبرشأ نإو ءاهلعاف بيثأ هللا هجو ءاغتباو

 يذلا ليخلا بحاص نأ كلذو «ناخيشلا هاور امت داهجلا ثيداحأ ضعبب هلالدتسا يف يناعنصلا

 قافنإ كلذ نمو «تبرشف اهيقسي نأ دري ملو رهن ىلع اهبكار اهب رم اذإ باثي هللا ليبس يف اهطبتري

 . اهتعماجم ىلع باثي هنإ لب ؛هيدؤي بجاو هنأ عم هيلع باثم هنإف هجوز ىلع لجرلا

 ماقأ نإف «ةماقإلل اهيلإ عج ري الف «هتملك ءالعإلو ىلاعت هللا هجول دلب نم رجاه نم نأ - 4

 هيلع جرح الف «هدصق ريغب

 عفتنيو هضرم نم أربيس ادعس نأ ىلإ راشأ ثيح « متي نا ةزجعم ثيدحلا يف - ٠

 و ويقر «سانأ هب

 نيذلا «نوكرشملا هب رضناو «نوملسملا هب ّرعو «سراف دالب حتف ثيح «لاق امك ناكف
 . مهكرش ىلع اوتام

 تاوعدو «قداصلا مهمزع ببسب «ةنيدملا ىلإ ةكم نم مهترجه ةباحصلل لمك هللا نأ - ١

 . تاكرابملا ياع يبنلا

 طه نيتئام ا دعب نوعستلاو يناثلا ثيدح ا چھ

 ءعّبرلا ىلإ ثلا نم اوضع ساتلا نأ ول : :لاق ف سابع نب هللا د دبع نع [۲۹۲]

 . [(1119) مقر ملسمو )۲۷٤۳( مقر يراخبلا| ٠ (ريثك ثلثلاو «ثلثلا» :لاق مسي هللا و نإف

 : ىلامجإلا ضعملا *
 ثلثلا : يَ يبنلا لوق نم - نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح وهو - شوو سابع نبا مهف

 . عبرلا لب «ثلثلا نم لقأب نوكت نأ يغبني ةيصولا نأ “ريثك ثلثلاو

 ىلع هصرح نم ىأر امل ءاهيلع هرقأ هنكلو «دعس ةصق يف اهرثكتسا مَع يبنلا نأ كلذو

 . هلام نم ةقدصلا ةرثك

 ةلأسم نع هب اونغتسيف ؛مهقح مهل ظفحيلو ؛نيتدألا هبراقأل ناسنإلا عفن نوكل اذه لك

 . دعس ثيدح يف «ثيدحلا اذه مدقت دقو .٠ سانلا
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 اهمسا نأكف «ريدقتلا «ضرفلا) نال ؛ردقملا 'ضورغفملااو ةضورفم ىنعمب «ةضيرف 7 عمج

 . اًمولعم اردقم يأ (۷ :ءاسنإ (اضورفم ابيصنإ :ىلاعت هلوق يف ظحالم

 ٠ اهيقحتسم نيب ثيراوملا ةمسقب ملعلا : اعرش اهفيرعتو

 . نيتيآلا 1١ 1: ءاسنلا | (اعفن مكل برقأ مهيأ نوردتال» : ىلاعت هلوقل باتكلا ءاهيف لصألاو

 .ةلمجلا يف ءاهماكحأ ىلع ةمألا عامجإو « يتآلا سابع نبا ثيدحل «ةنسلاو

 ءافعضل نايحألا مظعم يف «ثاريملا ناكو «عامطألا طحم ءاهتمسقو لاومألا تناك الو

 اهيف نوكي ال ىتح «ةلصفم ؛ةنيبم هباتك يف هسفنب اهتمسق - ىلاعتو كرابت - هللا ىّلوت «نيرصاقو
 ٠ اهملعي يتلا «ةعفنملاو ةحلصملاو لدعلا ىضتقم ىلع ةثرولا نيب اها وتو اره 290 نام

E ET اعفت مكل برْقَأ مهيأ توردت ال» : ينافس» NET 
 ةماعلا حلاصملا ىضتقم ىلع ةنيبم ةلداع ٠ لدعلا نم مهف امم ءيش ىلإ ةراشإلاو ٠

 ٠ انيلع هليطيو باتكلا عوضوم نع انب جرخي سايقلاو

 ٠ ةميكحلا هللا رارسأ نم اًئيش نيبي «رونو ةيادهب «ةيرشبلا عاضوألا عم هللا باتك 00

 «ىلاعت هللا مكح اوريغيل «نيبرغتسملا نم !ديدجتلا| ةاعد يتأي ريبخلا ميكحلا ةمسق دعب

 هللا ماكحأ نم نسحأو لدعأ اهنأ نيمعاز «ًالدعو اقدص هتاملك تمت نأ دعب «هتمسق و

 ١١) :ةدئاما | «نونقوي مقل امكح هللا نم نسحأ نموا

 مل امب اوقعنف ةيضرألا عاضوألاو «ةيوامسلا نيناوقلا اولهج «نيسووهملا ءالؤه نأ : قحلاو

 ةعيرش ىلع جرخت نأ تدارأف ءاهصقن بكرمب تسحأ ةأرما نيب - مهقيعن يف - مهو. اوعمسي

 ؛ءادنو ءاعد الإ وه نإ عمسي ال اب قعان نيبو «ةقدنزلاو داحلإلاب نيزتلا ديري فرظتم نيبو «هللا

 يف هميلعتو هملعت ىلع ميو يبنلا ثح دقو « ليلج فيرش ملعلا اذهو . نولقعي ال مهف

 : اهنم ثيداحأ

 - ضئارفلاب داري دقو 2سانلا اهوملعو «ضئارفلا اوملعت : اًعوفرم دوعسم نبا ثيدح

 . ةماع ماكحألا -

 هيلع مالكلا اولاطأو «رثنلاو مظنلا نم «ةريثكلا فيناصتلاب ءاملعلا هدرفأ دقو

 ٠ 075 / :) مكاحلاو« (18 / )٤ ينطقرادلاو؛ (5-5 مقر 5 / ٤)٤ ىربكلا ننسلا' يف يئاسنلا هجرخأ (1)



 مالعلا ريسيت ١ DDODODDODDODDDD DOD loot تر ع

 «يتآلا سابع نبا ثيدحو «ءاسنلا ةه هروس نم ثاالغلا تايآلا مهف هماكحأ ملعت يف يفكيو

 . ردانلا الإ اهنع جرخي ملو «هلئاسم تاهمأب تطاحأ دقف

 . تالوطملا نع ىنغيف «باتكلا اذه ىف ةدئافلا لمكتل «ماقملا اذهب قلعتت تامدقم انه درونو

 : ةذالخ باسا ترإللف

 «ضعبب يلوا مهضعب ماحرألا اولوأوإل : لا ةلوقل ةنارتقلا قهر بسلا لوألا

 . 1١ :بازحألا]

 مدقت 11١ :ءانلا | «مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو» : هلوقل حيحصلا حاكنلا : يناثلا

 , لا ةمخلك ةع ءال لاا :اغرقزم مع نبا: تيد ءالولا : كثلاثلا

 ءيش دجو ىتمف . ءاملعلا دنع روهشملا ىلع ثرإلل اًببس نوكت الف «ةثالثلا هذه ريغ امأو

 . حيحصلا ىلع ءالولا يف ىتح «نيفرطلا نيب ثراوتلا لصح ؛ةثالثلا هذه نم

 ءايشألا نأل ؛هببس دجو نإو «ثرإلا عنتما ءاهنم ءيش دجو وأ تدجو اذإ «عناوم ٹرإللو

 . اهعناوم ءافتناو اهطورش عامتجاب الإ متت ال

 : ةثالث ثرإلا عناومو

 E «هثري الف «قح ريغب هلتقل ببست وأ هثروم لتق نمف «لتقلا : لوألا

 يف عئارذلا دسا باب نمو هدماعلا قح ىف (هنامرحب بقوع هناوأ لبق اًئیش لجعت نم) باب

 0 هاور ؟ءيش لتاقلل سيلا : لوقي مي د هللا لور جیم مغ قود ورع قع
 ا

 ؟ثروي ال كولمملا كلذكو «هديسل ناكل ثرو ول هنأل ؟هبيرق دبعلا ثري الف .قرلا : يناثلا

 . هديسل هلام نإ ذإ «كلمي ال هنأل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ «ةماسأ ثيدح يف هنايب يتأيو . نيدلا فالتخا : ثلاثلا

 يف نابح نباو (۲۳۷) مقر (۷۲ / ۲) دنسملا بيترت يف امك يعفاشلاو ٤١١( / 5) كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ )١(

 . حيحص ثيدح وهو (۲۹۳ ۰۲۹۲ / ۱۰) ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «(5479) مقر هحيحص

 مقر هجام نباو ((205778 / ۷۹ / )٤ ىربكلا يف يئاسنلاو ٩۹ /١1)دمحأ هجرخأو :تلق .(5050 )6(١/

 وهو ۸٨۸ / ١( / ۷) ةبيش يبأ نباو «(۱۷۷۸۳) مقر فنصملا يف قازرلا دبعو (۸ / 8) يقهيبلاو ٤0
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 س نيدئام ا 5 نوعستلاور ثلاثلا ثيدح ا س

 اهلهأب ضئارقلا اوقحلأ ل اق 50 يتلا نع ب سابع نب هلا دبع نع ٣

 ا VED)» و VTVDg (VT) gy (VTY)) مقر يراخبلا] ٠ ارکذ ِلجر ىَلوألف يقب مق

 e باتك ىلع ضئارفلا لْهَأ نب لاَمْلا اومسفا» :ةياور يفو -101510) مقر
 -101518-/4) مقر ملسمإ م0 رك لجر ىَلوالَف ضئارقلا

 : ىلامجإلا ىنعملا +

 ةلداعلا ةمسقلاب اهيقحتسم ىلع اهوعَّروي نأ ةكرت ةمسق ىلع نيمئاقلا يع ىبنلا رمأي

 يهو . هللا باتك يف مهضورف ةردقملا ضورفلا باحصأ يطعيف ٠ ىلاعت هللا دارأ امك ةيعرشلا

 وه نم ىلإ ىطعي هنإف ءاهدعب يقب امف ٠ نمثلاو ؛عبرلاو هفصنلاو ءسدسلاو «ثلثلاو «ناثلثلا

 مهبرقو مهلزانم بيترت ىلع نومدقيف « بيصعتلا يف لصألا مهنأل ؟لاجرلا نم تيملا ىلإ برقأ

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ ؛ضورفلا باحصأ نايب دعب « اًبيرق مهنايب يتأي امك تيما نم

 نم هاقتسم « هتيفيكو ثرآللا نع ةصالخ»

 (ليلج ا ثيدح ا اذه نمو «يركلا نآرقلا
 ردو مهشيروت ىلع ىلاعت هللا صن نيذلا ضورفلا يوذ ثيروت نم هب هللا أدب امم ادبن

 ٠ تابصعلا مهو ؛ضورفلا تقبأ ام نوذخأي نيذلا انركذ مھل ام انملع اذإ ىتح ٠ مهضرف

 : ةتس ىلاعت هللا باتك يف ةردقملا ضورفلاف
 ١- عيرلاو ۲ . فصنلا ٠  - ۳نمثلاو ٠

 ٤ - نا 5 . ثلثلاو - ه . ناثلثلاو

 فاعلا فاض فت ةركلز

 ةدحاو تناك نإو ف : ىلاعت .هلوقل «لزن نإو نبالا تنبلو تسلل نوكيو :.فصنلا > و

 ٠ تنب نبالا تنبو 1١١ :ءاسنلا 4 فصتلا اهلف

 ٠ دالوألا نم نهريغ نهعم نوكي الأ طرشب ؛عامجإلاب ثيروتلا اذهو

 هلوقل ؛ىثنأ وأ ركذ نم دلو ةجوزلل نوكي الأ طرشب ءاضيأإ جوزلا ضرف (فصنلا يآ) وهو

 ١١ :ءاسنلا ,ll ly وزا كرت ام فصن مكلو» :ىلاعت

 )١( مهولا لوزيل يبصلا لاخدإلو ديكأتلل لجرلا دعب ركذلا ركذ ٠



 مالعلا ريسيت عت زج 2: 2: 12ج 2: 2: هج ات: 5: ج ج» هج تحتج ١ 00ل{ ته

 عرفلا مدع عم بأل تخاللاف و مل ناو «ةقيقشلا تخألا ضرف (فصنلا يأ) وهو

 1۱۷١ :ءاسنلا| (كرت ام فصن اَهَلَف تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ» : ىلاعت هلوقل «ثراولا

 . عامجإلاب بأل وأ نيوبألا دلو يف هذهو

 دلو نل ناك نإف» : SS عبرلا-

 ٠١ :ءاسلإ 4 نكرت امم عيرلا مكلف
 عبرلا نهَلو# : ىلاعت هلوقل ثراولا عرفلا مدع عم ءرثكأف ةجوزلا ضرف (عبرلا يآ) وهو

 اخ هدر كلوت ل كر اذه
 دلو مكل ناك نإ : ىلاعت هلوقل «ثراولا عرفلا دوجو عم «رثكأف ةجوزلل : نمثلا - ٣

 1١١ :ءاسنلا] 4 متكرت امم نمثلا نهلف

 ا يع سا لعل دا

 ناتاه : تلاقف مع يبنلا ىلإ تءاج نيح «عيبرلا نب دعس ةأرما ثيدح امهثيروت ليلدو

 اًئيش امهل عدي ملف ءامهلام ذخأ امهمع نإو «اديهش (دحأ موي كعم امهوبأ لتق دعس اتنبا

 0 اعدف . ثيراوملا ةيآ تلزنو «(كلذ ىف هللا ىضقي» : لاقف . لامب الإ ناحكني الو «هلام

 0 كلل ويف ف امو نیلا اما طعاوب يتلا لمس شا: ةع ا تت
 ١ ا ا

 اتناك نإف © : ىلاعت هلوق يف امهيلع صوصنملا نيتخألا ىلع سايقلاب نيثلثلا ناذخأتو

 . 1219/5 :ءاسنلا ةروسإ | «كرت امم ناتلثلا امهلف نيل

 نهلف نبالا تانبو «تانبلا نم ثالثلا امأو . نيتخألا نم نيثلثلاب ىلوأ «نبالا اتنبو «ناتتبلاف

 . 11١ :ءاسنلا | كرت ام اتلث نهلف نيتنلا قوف ءاسن نك نإ : ىلاعت هلوق صنب نائلثلا

 هلوقل «رثكأف بأل نيتخألل نوكي امهدقف لاح يفو «رثكأف نيتقيقشلا نيتخألا ضرف ناثلثلاو
 ۰ . 119/5 :ءاسنلا ةروسإ | كرت امم ناَتلتلا امهلف نيتننا اتناك نإ : ىلاعت

 «نيتخألا ىلع داز ام اوساقو . بألا اتنبو «نيوبألا اتنب «نيتنثالاب دارملاو «ءاملعلا عامجإبو

 . امهيلع

 .(58465 » ۲۸4۱( مقر «نتسلا) ىف )١(

 ((707 / ۳) «هدنسم» يف دمحأو « (۲۷۲۰) مقر هجام نبا هجرخأو :تلق (۲۰۹۲ مقر )٤ / 4١5 «ننسلا» ىف (0)

 . نسح ثيدح وهو (۲۲۹ / 5) ىقهيبلاو« (47 / 5) مكاحلاو
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 مدعو «تيملل ثراولا عرفلا مدع عم مألا ضرف : ثلثلا - ه
 .ةوخإلا نم عمجلا

 ل *«ثلثلا همألف هاوبأ هنروو دلو هل نکی مَل نإف» : ىلاعت هلوق «لوألا طرشلا ليلدف

 ٍضرف وهو 11١ :ءاشلا ةروسإ | «سدسلا هَمَألَف ةوخإ هل ناك نإف» ىلاعت هلوق «يناثلا طرشلا

 ثروي لجر ناک نإوإ» : ٍىلاعت هلوقلا ؟مهاثنأو ٍمهركذ يوتسي «ادعاصف نيالا نم مال ةوخإلا

ح اوناك نإف سدا امهنم دحاو لكلف تخَأوَأ حأ هلو ةأرشا وأ ةلالك
 مهف كلذ نم رف

 . 1117 !ءاسنلا ة ةروسإ | «ءاكرش

 + مالا دلو ؛تخألاو خألاب دارملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 . 11۲ :ءاسنلا ةروسإ | «تخأ وأ خأ هلو» صاقو يبأ نب دعسو «دوعسم نبا أرقو

 وأ ةوخإلا نم عمجلا دوجو وأ ءدالوألا نم ةثرولا درو عم “ألا ضرف : : سدسلا - <

 ىلإ (دلو هل ناك نإ كرت امم سدّسلا مهنه دحاو لكل هيوبألو» : ىلاعت هلوقل تاوخألا

 . 11١ :ءاسنلا ةروسإ | «سدسلا هداف ةوخإ هل ناك نإ :هلوق

 .ثراو باب نهنم ىلدأ نم اذكو «ةمومألا ضحمب تولع نإو تادجلا وأ ةدجللو

 نهضعب بجحيو «نيواست اذإ نكرتشيو مألا مدع ن نهثرإ طرشو «راثآ ٠ نهثرإ يف درو دقو

 . تيملا نم برقلاب اًضعب

 ىلاعت هلوقلا ءاملعلا ماجا ا وأ ناك ارکذ ؛دحاولا مآلا دلو ضرف (سدسلا يأ) وهو
: 

دسلا امهتم دحاو لكلف تخأ وأ أ هلو ةأرما وأ ةلالك ْتَروُي لجو ناک نإوإ
 1١١ :ءاسنلا| (س

 :يأ) وهو ٠صاقو ىبأ نب دعسو «دوعسم نب هللا دبع ةءارق تمدهفتو
 تنب ضرف (سدسلا

 نبا تنبو تنب نع لئس دقو «دوعسم نبا ثيدحل «ءاملعلا عامجإب بلصلا تنب عم رثكأف نبالا

 ؛نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا ةنبالو «فصنلا ةنبالل « ياع هللا لوسر ءاضق امهيف يضقأ : لاقف

 ٠ 59775(1) مقر « يراخبلا هاورإ ٠ تخأللف ىقب امو

 . اهيلع اًسايق «ةقيقشلا عم بأل تخألا «تنبلا عم نبالا تنب لثمو

 ٠ ثراولا عرفلا دوجو عمو «بألا 0 را حا

 ءالؤهو ؛ميركلا نآرقلا يف ةروكذملا ةتسلا ضورفلا يه
 ٠ اهل مهذخأ ةيفيكو اهباحصأ مه

 دلو هل نكي مل نإف ل : ىلاعت هلوقب ًالمع بصاعلا هذخأ ءيش اهباحصأ دعب يقب نإ
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 انيدح يف يم هلوقلو . يصمت هيبأل يقابلاو ينعي 4٠١ اإ ثلثا همألف هاوبأ هتروو
 ۰ . «ركذ لجر ىّلْوألَف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلا» : اذه

 : كلل رهن ےب اوا مولا نع ىلا ثرإ يفو

 . هنم مهبرق بسحب تيما نوثريف «ضعب نم برقأ اهضعب تاهج «بيصعتللو
 وهو «ءالولا مث مهونبو مهمامعأ مث «مهونبو ةوخأ مث هوب مث ةونب ةبوصعلا تاهجو

 . بألا ىلع مدقم هنإف نبالاك «ةهج برقألا مدقيف . هتابصعو ؛قتعملا
 . نبالا نبا ىلع مدقي هنإف نبالاك «تيملا ىلع ةلزنم برقألا مدق «ةدحاو ةهج يف اوناك نإف

 نم ىلع قيقشلا وهو مهنم ىوقألا مدق «تيملا نم مهتلزنم توتساو ةدحاو ةهج يف اوناك نإف

 . مهئانبأو ؛مامعأ وأ «مهئانبأو ةوخإ نم بأل

 نامرحلاو . مهعيمج ىلع لخدي ناصقنلاف . اًناصقنو اًنامرح اًضعب مهضعب ةثرولا بجحيو

 . ةطساو الب نوُلَدي مهنأل ؛نيدلولاو نيوبألاو نيجوزلا ىلع لخدي ال

 . هنم ىلعألا دحلا طقسي دجلاو «دجلا طقسي بألاو

 نبا لكو نبالا نبا طقسي نبالاو . اهقوف ىتلا ةدجلا طقست ةدج لكو «تادجلا طقست مألاو

 غ داو بالو نيالا ةءاقسألا ةوخألا طظقسيو ٠ ءانبألا ءانبأ نم هتحت نم طقسي ىلعأ نبا
 . حيحصلا

 . قيقشلا خألابو ءاقشألا هب طقسي نمب نوطقسي بأل ةوخإلاو

 . ةوخإلابو «بأل دج لكبو «بألاب نوطقسي ةوخإلا ونبو

 : مهئانبأو ةوخإلاب نوطقسي مامعألاو

 . روكذلا نم لوصألابو ءاًقلطم عورفلاب نوطقسي «مألا دالوأو

 . رثكأف بلصلا يتنبب طقست «نبالا تنبو

 لزن نم وأ نبالا تانب عم نكي مل ام ءاهقوف نمت رثكأف نيشنثاب طقست لزان نبا تنب لکو

 نيتقيقشلاب بأل تاوخألا طقستو. نهنم لزنأ وأ نهل واسم نبا نبا . نم ؛نهبصعي نم نهنم

 . نهناوخإ نم نهبصعي نم نهعم نكي مل ام «رثكأف
 ءاملعلا لاطأ دقو «عماجلا ثيدحلا اذه حرش ةبسانمب ثيراوملا نايبل اهانقس ةصالخ هذه

 . قيفوتلا يلو هللاو . ةريثكلا فيناصتلاب هودرفأو «هقفلا باوبأ نم بابلا اذه ىلع مالكلا
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 ؟ هراد اهيف هلوخد ةحيبص لزنيس له : ديز نب ةماسأ هلأس ةكم حتفل م اا يبنلا ءاج ا

 بلاط ابأ نأ كلذو .«؟ اهنكسن عابر نم بلاط يبأ نب ليقع انل كرت لهو» : مكي لاقف
2 
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 . ايلعو «ارفعجو ًاليقعو ءاًبلاط «ءانبأ ةعبرأ فلخو «كرشلا ىلع يفوت

 ءهاثروف امهموق نيد ىلع ايقب ليقعو بلاطو «هاثري ملف «هتافو لبق املسأ «يلعو رفعجف

 . اهعابف ليقعل اهلك رودلا تعجرف «ردب ةوزغ يف بلاط دقفف

 ثري الو «رفاكلا ملسملا ثري ال» : لاقف رفاكلاو ملسملا نيب اًماع اًمكح ما نيب مث

 ؛اًفلتخم نيدلا ماد ام ةعطقنم يهو «عفنلاو ىبرقلاو ةلصلا ىلع هانبم ثرإلا نأل ؛ (ملسملا رفاكلا

 «ةبارقلا ىتح ءيش لك اهعم دقف «ةلصلا هذه تدقف اذإف « ىقثولا ةورعلاو «ةنيتملا ةلصلا هنأل

 . ةبارقلاو بسنلا لصو نم ىوقأ اهمصف نأل ؛نيفرطلا نيب ثراوتلا ةقالع تعطقناو

 .ءاعدلا عيمس هنإ .ناميإلاب مهتاقالعو مهتالص ىوقو «ىوقتلا ىلع نيملسملا هللا عمج

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 مل هنإ : لاقي دقو . هلاح ىلع دقعلا مَ يبنلا رقآ دقف «ةكم تويب عيب زاوج - ١

 . ةلأسملا هذه ىلع ةلالد ثيدحلا يف نوكي الف «ةقباسلا نيكرشملا دوقعل ضرعتي

 ش . ملسملا ثري رفاكلا الو «رفاكلا ثري ال ملسملا نأ - ۲

 تانقالعلا لح ىف بلا وه نيذلا تالا آوت ظئاوزلا" قواه مالسإلا نأ - ۳

 ظ . تالّصلاو

 نيملسملا نيب ثراوتلا نأ : هادؤم اًمالك )01/1١(! ملم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق - ٤
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 ذاعم الإ «مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم «ءاملعلا ريهامج دنع زئاج ريغ رافكلاو

 ثيدحب اجتحاو رفاكلا نم ملسملا ثيروت ازاجأ دقف بيسملا نب ديعسو «لبج نبا
 لضف مومع يف هنأل ؟ ادار ام ىلع ليلد هيف سیلو هيلع ىلعي الو ولعي مالسإل»
 . ديعسو اًذاعم غلبي مل هلعلو «ةلأسملا هذه يف حضاو صن ةماسأ ثيدحو مالسإلا

BE 
 س نيتئام ا دعب نوعستلاو سماخلا ثيدح ا اه

TEE EE اي ري يب نا دلع نع 901 
 مقر ملسمو (5101) و (5975) مقر يراخبلا] )١505(! .

 ءامهريغ الو ةبه الو عيبب بستكي ال امهنم الك نإ ثيح نم «بسنلا ةمحْلَك ةمحل ءالولا

 هريغ الو عيبب هيف فرصتلا زوجي ال اذهل ٠

 هتمعن ببسب « يناثلا نم لوألا ثرإ اهب لصحي قيتعلاو قتعملا نيب ةطبارو ةلص وه امنإو

 ةحيسفلا ةيرحلا لالظ ىلإ “قرا رسأ نم هتبقر كف وه يذلا قتعلاب هيلع .

 + ثيدحلا نم دافتسمي ام ١

 ١ - ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق )١15/5(! : وهو «فصوب تبث قح ءالولا

 مودي فصوب تبث ام نأل ؛هوجولا نم هجوب ريغلا ىلإ لقنلا لبقي الف ؛قاتعإلا

  SEE N Eفصولا ٠

  - ۲تاكيلمتلا عاونأ نم امهريغ نعو “هتبه نعو ؛ ءالولا عيب نع يهنلا ٠

 ٣ - داسفلا يضتقي يهتلا نأل ؟لطاب دقعلا نأ .

 < - ثريف «ثرإلا ببست بسنلا ةقالع مصفنت ال امك « مصفنت ال يتلا ةيقابلا ةقالعلا هذه نأ

 مهسفنأب نوبصعتملا هتبصع كلذكو « هقيتع نع قتعملا ٠ هيلع قتعلا ةمعنل .
PP 

 نيا هللا دبع نب جرشح قيرط نم امهالك ۲۰١( / 5) يقهيبلاو ٠٠۲ / ٠ / ۳) نئسلا يف ينطقرادلا هجرخأ )١(

 لاق ٠ جرشح نب هللا دبع نب جرشح هدانسإ يفو ٠ هب اعوفرم يرملا ورمع نب ذئاع نع «هدج نع ٠ هيبأ نع ؛ جرشح
 ؟ هيلع ىلصي له تامف يبصلا ملسأ اذإ باب“ زئانجلا يف اًقلعم يراخبلا دنع وهو نالوهجم امهالك : ينطقرادلا
 ٠ اًقوقوم سابع نبا نع امهالك (؟501 / ۳) ىيناعملا حرش يف يواحطلاو « (508 / )
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 س نيتئاما دعب نوعستلاو سداسلا ثيدح ا ھه

 اهجوز ىلع تریخ : نتس ٹال ةريرب يف تاک : تلا ةا ةشئاع نعإ 951

 اَعَدَف ءراتلا ىَلَع ةَمربْلاو ی هللا لوْ يلع لعدم محل هل يدهأو تقع َنيح
 ت يخل م

 . تيب مدأ نم 1 زبخب يتأف ماعطب

 محل ا اهيف راتلا ىلع مارا 0 ملأ» :لاَقَق
 ر مخ ا ر ږو

  00 ETهنم كَمعطن نأ انهِرَكَف َةريِرَب ىلع هب قصت محل كلذ هلا ٠
 هس يس نر لو

 . (ةيده اهنم اَنَل وهو ةقدص اهيلع وه :

 و (15179) و (0041) مقر يراخبلا| ٠ قع نمل ءالولا» :اهيف ا "لا لاقو
 يع

 )٥٤۳۰( مقر ملسمو )١5 / ١5١54(| ٠

 “هرب هعمج « ةراجح نم ردق - مضلاب - ةمربلا 11795 صإ سوماقلا يف لاق : ةمرب

 ٠ ءارلا يف حتفلابو “ءابلا يف مضلاب
 .: : ىلامجإلا عملا ×

 ىرجأ ذإ «اهنم اهتبرق يتلا «ةقفصلا كلتب ةنميتم ةريرب اهتالوم ةكرب نم اني ةشئاع ركذت

 .: نوهدلا نم ىلغ اماه ار تيقن ناعرا يها ةفاكعتا و لالا

 امهحاكن ىلع هعم ةماقإلا نيب تريخف ( ثيغم" قيقرلا ار تعا ال

 “ قيقر وهو ةرح يه ذإ “ ةجردلا يف اهئفاكي ال حبصأ هنأل ؟ اهسفن اهرايتخاو هتقرافم نيبو « لوألا

 ٠ اهريغل ةنس تراصف « اهحاكن تخسفو « اهسفن تراتخاف « ةربتعم انه ةءافكلاو

 محللاو ميا يبنلا لخدف ةشئ ةشئاع اهتالوم تيب يف يهو محلب اهيلع قدصت نأ : ةيناثلاو

 مهتداع يف هنولمعتسي اوناك يذلا تيبلا مدأ نم مدأو زبخب هوتأف ماعطب اعدف « ةمربلا يف خبطي

 لاقف ةقدصلا لكأي ال هنأ مهملعل ؟ ةريرب ىلع هب قدصت يذلا محللا نم ءيشب هوتأي ملو « ةمئادلا

 انهركو « ةريرب ىلع هب قدصت دق هنكلو « ىلب : اولاقف ؟محل اهيف رانلا ىلع ةمربلا رآ ملآ» : ا

 . (ةيده انل اهنم وهو «ةقدص اهيلع وه : لاف. هنم كماعطإ

 ا ا ةثلاثلاو

 قتعأ نمل ءالولا امنإ» : رم

 ل
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 ١ تيدحلا نم دافتسم ام :

 ةمصع نم خسفلا نيبو هعم ءاقبلا نيب رايخلا اهل نوكي دبع تحت تقتع اذإ ةمألا نأ - ١

 دنع اهل رايخ الف رح تحت تقتع اذإ امأ . ءاملعلا عامجإب كلذ زاوجو «هحاكن

 . دمحأو يعفاشلاو كلام : ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج

 نيجوزلا نيب ؤفاكتلا عناوم يف نأو ٠ نيجوزلا نيب بسنلا يف ةءافكلا رابتعا نايب هيف - ۲

 ٠ قرلاو ةيرحلا

 ينغ نم «ةقدصلا هل لحت ال نم ىلإ هتقدص نم ىدهأف هيلع قدصت اذإ ريقذنا نأ - ۳

 . ءاش فيك اهب فرصتيف «ةقدصلا كلم دق هنأل ؟زئاج هؤادهإف « ريغر

 ٤ - هلاوحأو هلزنم نوؤش نع هلهأ تيبلا بحاص لاؤس ىلع لبلد هيف ٠

 ٠ لاحب هتيقحأ نع جرخي الو «هريغل نوكي الف «قتعملاب ءالولا راصحنا هيفو - 4

 قتعملا ثرإ هب لصحي بسنلا ةمحلك ةمحل دع ذإ «قوصللا نم ةفصلا هذهب ماد ام هنأ - ٦

 ٠ انه ثيدحلا ركذ نم دوصقملا وه اذهو «هقيتع نم هتبصعو
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 ببسملا قالطإ نم «دقعلا ىلع - اًداجم - قلطيو . ءطولا - ةغل - هتقيقح حاكنلا

 : ىلاعت هلوق الإ دقعلا هب دارملاف (حاكنلا) ظفل نم نآرقلا يف درو ام لكو . ببسلا ىلع

 يف لصألاو . ءطولا هب دارملاف 10١ :ةرقبلإ | «ةَرْيَغ جوز حكدت تح دعب نم هل لحت الفإل

 ۰ . عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا «هتيعورشم

 نم اهريغو !* ۲ :ءاسلإ € ءاسّنلا نم مُكَل باط ام اوحكتافإ# : : ىلاعت هلوقف «باتكلا امأ

 ر ابا تالا يخ اهر ةيرورقتو عفو ةر ريك راف قتلا انوه تالا
 [خلإ ... بابشل

 دئاوفلا نم هيلع بترتي امل ميكحلا عراشلا هيلع ثح دقو «هتيعورشم ىلع نوملسملا عمج

 [۳۲ :رونلا] | «مكنم ىمايألا اوحكنأو# : ىلاعت هللا لاق دقف «ةميسجلا دسافملا نم هب عفديو «ةليلجلا

 . يهن اذه« 117 : :رتبلا (نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الفإ : لاقو ؛رمأ اذهو

 اوحكانت» : لاقو""' «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف يتنس حاكنلا» : لاقو
 .ةريثك ىنعملا اذه يف صوصنلاو ؛'ةمايقلا موي ممألا مكب هام ينإف ءاورثكت

 «عمتجملاو «دالوألاو «نيجوزلا ىلع دوعت يتلا «ةميظعلا عفانلا نم هيلع بترتي امل اذه لك

 اذهب امهنم لك رصقو نيجوزلا يجرف نيصحت نم هيف ام «كلذ نمف ٠ ةريثكلا حلاصملاب ؛نيدلاو

 ةمألا ريثكت نم حاكنلا يف ام كلذ نمو . تاليلخلاو نالخلا نع هبحاص ىلع هرظن دهعلا

 . ةايحلا لامعأ ىلع اودعاستيو ةاهابملا ققحتتف سيء هيبن عابتأو «ىلاعت هللا دابع رثكيل ؟لسانتلاب

 . رصانتلاو «نواعتلاو «فلآتلاو «فراعتلا اهب لصحي يتلا «باسنألا ظفح : اهنمو

 ةثارو ال ءىضوف ةايحلا تحبصألو باسنألا تعاضل ؟هب جورفلا ظفحو حاكنلا دقع الولو

 . عورف الو لوصأ الو «قوقح الو

 اهل تلعج دقف ثوحبلا ةبعشتم هثيداحأ نأ امبو اقمجرت هثيداحأ نيب فلؤملا لعجي مل ؛قاَدصلا باب ىلإ انه نم )١(

 ۰. (۲۹۸) مقر ثيدحلا رظنا (۲)
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 ل دل ناكل نق نفسا نية لاو طة ولو فلكل نم جاوزلاب لصحي ام : اهنمو

 ٠ هرورسو هحارفأ يف هكراشيو ؛همومغو همومه هرطاشي «هتايح يف كيرش نم

 نيجوزلا نيب لصحيف ةفلألا هللا رذق اذإ - هدقع دنع متي ميظع يهلإ رس جاوزلا دقع يفو

 2 ةليوطلا ةطلخلا دعب الإ نيبيرسقلا وأ نيقيدصلا نيب لصحي ال ام ةمحرلاو دولا يناعم نم

 اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم م هکل قلخ نأ هتايآ نموإل :هلوقب ىلاعتو كرابت راشأ ,ىنعملا اذه

 ۲١ :مورلا] | (نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو

 عمتجملا مايق ةاون وه يذلا ؛ةرسألاو تيبلا مايق نم نيجوزلا عامتجا يف لصحي ام : اهنعو

 ةشيعملا مظنتو «لزنملا ربدت «ةأرملاو . لوعيو قفنيف «بسكتيو حدكيو دكي ي جوزلاف ٠ هحالصو

 . رومألا مظتنتو «لاوحألا ميقتست اذهبو ٠ مهنوئشب موقتو «لافطألا يبرتو

 اذإ اهنإو ؛هجراخ يف لجرلا لمع نع لقي ال «اريبك ًالمع اهتيب يف ةأرملل نأ ملعت اذهبو

 ةليلج ةريبك تامدخ هلك عمتجملل تدأ دقف اهب طين امب مايقلا تنسحأ

 اولض دق «هلمع يف لجرلا كراشتل ءاهلمع رقمو اهتيب نم اهجارخإ نوديري نيذلا نأ نيبتف
 1 . اديعب ًالالض ءايندلاو نيدلا حلاصم ةفرعم نع

 ققحيل نس «يهلإ يعرش ماظن هنأل ؛ماهفألا اهب طيحت الو «مالقألا اهيصحت ال حاكتلا دئاوفو

 ؟نيبناجلا نم اهب مايقلاو اهتاعارم نم دب ال «دودحو بادآ هل نكلو . ىلوألاو ةرخآلا حلاصم

 اب نيجوزلا نم دحاو لك موقي نأ يهو «شيعلا وفصيو «ةداعسلا ققحتتو «ةمعنلا هب متتل

 ٠ تابجاو نم هل ام يعاريو «قوقح نم هبحاصل

 بّيط نوكي نأو «فورعملاب نكسمو ةوسك نم قحتسي امو «قافنإلاب مايقلا «جوزلا نمف

 ٠ ةبحصلا نسحو «سنألاو ةشاشبلاو «نيللاو فطللاب ةرشعلا نسحي نأو «سفنلا

 هظفحتو «مهيبرتو هئانبأ ىلإ نسحتو «هتقفنو هلزنم ريبدتو «هتيب حالصإو هتمدخب موقت نأ اهيلعو

 هسفن ىلع لخدتو «هتحار بابسأ هل ئيهتو ةشاشبلاو ةقالطلاب هلباقت نأو «هلامو هتيبو اهسفن ىف

 ٠ هبعتو لمعلا بصت دعب «ةحارلاو حارشنالاو ةداعسلا هتيب يف دجيل «رورسلا

 «ةديعس امهتايح تراص «تابجاولاو قوقحلا نم هباحصل امب نيجوزلا نم لك ماق اذإف

 ئداهلا ّوجلا اذه يف لافطألا أشنو «روبحلاو رورسلا امهتيب ىلع فرفرو ؛اًديمح امهعامتجاو

 ٠ قالخألا فيطلو «لئامشلا نسحو «عابطلا مرك ىلع اوبشف «عداولا

 حاكنلا وه «ةداعسلا نم ققحي ام انركذ مث «هدئاوف نم ءيش ىلع انيتأ يذلا حاكنلا اذهو



 ققحي مل نإف . نيرادلا ةداعسو «نوكلا رامعو «رشبلا حالص لفكي يذلا يمالسإلا يعرشلا

 «نيدلا ومس كردت اذهبو «هيف عارت مل اهيلع ثحو اهب رمأ يتلا ةيهلإلا مظنلا نإف «بولطملا

 . هدصاقمو هفادهأ ليلجو

 ل ل ا ثيدح ا س

 رشعم ايا“: ميم هللا لور لاق :َلاَق هير دوعسم نب هللا دبع نعإ 19171
EE م 

 0 ل ل اًطَعسا نم « بابشلا

aر ملسمو 0 5 09 قراها (ءاجو هل هنإق  

 ٠ كيرغلا د

 ا و

 ةمزالملل لزنملا يهو ةءابملا نم حاكنلل تقتشا «ءاهلاو دملاب اهرهشأ «تاغل اهيف : ةءابلا

 لهسو بئاغلا ءارغإ ليبق نم هنإ :ليق : موصلاب هيلعف . ًالزنم اهأوب ةأرما جوزت نم نأل ؛امهنيب

 . رضاحلاك راصف !ةءابلا مكنم عاطتسا نمإ : هلوق يف هركذ مدقت هب ىرْغُمْلا نأ هيف كلذ

 . رمألا ال «ربخلا «ثيدحلا ىنعم نوكيو «ةدئاز ءابلا نإ : ليقو

 ةوهش امهباهذب بهذتف ءاحضفنت ىتح نيتيصخلا قورع ضر وه دملاو واولا رسكب : ءاجولا

 . ةهباشملا امهنيب نوكت انه نمو ؛عامجلا ةوهشل فعضم وهف «موصلا كلذكو «عامجلا

 فعض عم ةوهشلا ةدش لبق نم تآ وهو «مرحم امهدضو «بجاو ففعتلاو نصحتلا نأ امب

 نم نأ كلذو «فافعلا لا قيرط ىلإ مهل ادشرم ميا يبنلا مهبطاخ «ةوهش دشأ بابشلاو «ناميإلا

 رظنلا نع رصبلا ضغي جاوزلا نأل ؟جوزتيلف «نكسلاو ةقفنلاو رهملا نم حاكنلا ةنؤم مهنم دجي

 هيلإ قئات وهو حاكنلا ةنؤم مهنم عطتسي مل نم ىرغأو شحاوفلا نع جرفلا نصحيو «مرحملا

 سفنلا فعضتف «بارشلاو ماعطلا كرتب اهفاعضإو عامجلا ةوهش عمقو ءرجألا هيفف «موصلاب

 نيتللا نيتضيبلل ءاجولاك ةوهشلا رسكي موصلاف «ناطيشلا اهعم ذفني يتلا مدلا يراجم دسنتو

 . ةوهشلا جيهتف ينملا ناحلصت

 اا كام %4

 ةوقلا ةنظم هنأل ؟حاكنلا ىلع هثح [ةقفنلاو رهملا| حاكنلا ةنؤم ىلع رداقلا بابشلا ثح - ١

 . ةوهشلا ةدشو



 ىلع ةردقلا يه حاكنلا ةعاطتساو : [(377/75) يواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق - ١

 رمأ اذلو عطولا ىلع رداقلل ءاج امنإ باطخلا نإف عطولا ىلع ةردقلا وه سيلو ةنؤملا

 ٠ . ءاجو هل هنإف موصلاب عطتسي مل نم
 دقو هتنؤمل عيطتسم لكل حاكنلاب رمألا نوكي «بابشلا هلجأل بطوخ يذلا ىنعملا نم - ٣

 . خويشلاو لوهكلا نم ةوهشلا هتبلغ

 . تامرحملا نع جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنأ كلذ يف ليلعتلا - ٤

 نوكت ةوهشلا نأل ةوهشلا فعضي هنأل ؛موصلاب حاكنلا ةنؤم عطتسي مل نم ءارغإ -

 .اهفعضي هكرتف ؛لكألا نم

 نأ هل بحتسي له هل لام ال نمو :1/۳۲(1) ىواتفلا e خيش لاق -

 ففعتسيلو# :ىلاعت لاق دقو هريغو دمحأ مامإلا بهذم يف عازن هيف ؟ !جوزتیو ضرتقي

 ۳۳ :رونلا] | «هلضف نم هللا مهينغي یتح احاكن نودجي ال نیذّل

 س نيتئام ا دعب نوعستلاو نماثلا ثيدحلا س

 ا اورا اا تل للا تاک نو[ ذا كلف قلاع: نب نينا 0
 د را تلك لا حر ا لاق سلا يف هلع ن

 و
 لاقو هيلع ê تاو هللا دمحَف هكلذ مدع le قلا لق د شارف ىلع مات ال : مهضعب لاقو

 نق ءا جورتأو أو ماو مانو يلصأ يلو ؟ذكو ذك: واق ماَوُقأ لاب اما

 )١501(1. مقر ملسمو «007*) مقر يراخبلا] . ایم سیاف یس نع بر

 :ىلامجإلا ىضعملا *:
 اهّدالمو ةايحلا تابيطب سوفنلا ءاضرإو ءرسيلاو حامسلا ىلع ةيماسلا ةعيرشلا هذه تينب

 اذلو ٠ ايندلا هذه تاريخ نم اهنامرحو «سفنلا ىلع ةقشملاو ةدشلاو تنعلل اههركو هب ةحابملا

 نع اولأسيف اوبهذي نأ ىلإ هيف ةبغرلاو ريخلا بح مهلمح ميا يبنلا باحصأ نم ارفن نإف
 . هجاوزأ ريغ هيلع علطي ال يذلا رسلا يف ميم يبنلا لمع

 . هيف مهدجو ريخلا ىلع مهطاشن نم كلذو هولقتسا هب مهنملعأ املف

 ؟ رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دق اكس هلا لوسر نم نحب اوا : ولاقت

 )١( هيلع قفتم :(ىربكلا هتدمع) يف فنصملا لاق اذهلو هوحن يراخبللو ةصاخ ملسمل ظفللا اذه .
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 ؛ءاسنلا كرت ىلع مهضعب لوعف . ةدابعلا يف داهتجالا ىلإ جاتحم ريغ - مهنظ يف - وهف
 ىلع مهضعب ممصو . ةايحلا ذالم يف ٌةداهز ؛محللا لكأ كرت ىلع مهضعب لّوعو . ةدابعلل غرفيل

 «ةيشخ مهدشأو «ىوقت مهمظعأ وه نم مهتلاقم تغلبف . ةدابع وأ ادجهت «هلك ليللا موقيس هنأ

 ةماع داشرإلاو طولا لعجو هللا دمحو نالا طخ .عئارتقلاو لاوحالاب مهتم فرعاو

 ذالم لوانتيو «ىلاعت هللا دبعيف «هقح قح يذ لك يطعي هنأ مهربخأف . ةميركلا هتداع ىلع اًيرج
 «ةيماسلا هتنس نع بغر نمف «ءاسنلا جوزتيو «رطفيو موصيو «يلصيو ماني وهف «ةحابملا ةايحلا

 . نيعدتبملا ليبس كلس امنإو «هعابتأ نم سيلف

 :١ تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - مكر مهيبنب ءادتقالا يفو هيف مهتبغرو «ريخلل ملط ةباحصلا بح .

 . هيدهو مدي اهيبن لمع نم اًدخأ ءاهرسيو ةعيرشلا هذه حامس - ۲

 . ةفيرشلا هلاوحأ عابتاو «هب ءادتقالا يف ةكربلاو ريخلا نأ - ۳

 ننس نم وه لب «ءيش يف نيدلا نم سيل «نامرحلاو ةقشملاو تنعلاب سفنلا ذخأ نأ - ٤

 . يع نيلسرملا ديس ةنسل نيفلاخملا «نيعطنتملا نيعدتبملا
 ليبس ريغل عابتاو ةرهطملا ةنسلا نع جورخ «ةدابعو ةداهز «ةحابملا ةايحلا ذالم كرت نأ - ه

 . نينمؤملا

 نيدلا وه امثإو ءانامرحو ةينابهر سيل مالسإلا نأ نايب فيرشلا ثيدحلا اذه لثم يف - 5

 . هقح قح يذ لك ىطعأ هنأو ءايندلاو نيدلا حالصإل ءاج يذلا

 ةايحلا ذالم نم هقح ندبللو « مُّطنت الو ولع الب ةعاطلاو ةدابعلا قح ىلاعتو كرابت هللف

 « اًملع ءيش لكب طاحأ «ميلع ميكح ندل نم لزنأ نيدلا نأ ملعت اذهب . ةحارلاو

 يف هتقاط ملعو «تابيطلا نم همرحي ملف ,ةئماظ زئارغ هيفو هالويم ناسنإلل نأ ملع

 . ارسعو اًططش هفلكي ملف «ةدابعلا

 نم جورخلا - ىنعملا اذهب - ةنسلا نع ةبغرلا نم مزلي الو «ةقيرطلا ينعت انه ةنسلا - ۷

 . هبحاص هيف رذعي ليوأتلا نم برضل اهنع هتبغر تناك نمل ةلملا
 اذهف «ةينابهرو اًعطنت كلذ كرتي نأ عونمملاو . هنع ضارعإلا ينعت ءيشلا نع ةبغرلا - ۸

 نم كلذ وحنو «هلح يف ةهبش مايقل عروتلا باب نم هكرت ناك اذإو « عرشلل فلاخم

 . اعونمم نكي مل ةدومحملا دصاقملا



 س نيتئام ا دعب ESTE ظ

 نبا َناَمْثع ىلع يي هللا لوسر در :لاَق هتان ۾ اقر يآ نإ دعس نع 481

 . )۱٤۰۲([ مقر ملسمو ۰ و یرغل يص اًنيصتخال هل َنذأ اا نوعظم

 . لوتبلا SNEED Ee كرت :لتبتلا

 ٠ بيرغلا د:

 ةياهنلا+ .ةدابعلل ءاسنلا نع عاطقنالا - انه - دارملاو «ةنابإلاو عطقلا لتبتلا لصأ : لتبتلا

 .!1(ة:/1)

 :ىلامجإلا ضحملا +

 GT د ن صاقو يبأ نب دعس ىور

 ءاسنلا نع عطقني نأ يف م يبنلا نذأتساف . ةايحلا ًدالم رجهيو اهل غرفتي نأ دارأ «ةدابعلا

 يف ولغلا نم «ةدابعلل عاطقنالاو ةايحلا ذالم كرت نأل ؛هل نذأي ملف ىلاعت هللا ةعاط ىلع لبقيو

 سفنلا ءاطعإ عم ةدابعلا نم هلل امب مايقلا وه حيحصلا نيدلا امنإو . ةمومذملا ةينابهرلاو نيدلا

 .ةدابعلا يف نيدجملا نم ريثك هعبتال نامثعل نذأ ول ميم يبنلا نإف اذلو . تابيطلا نم اهظح

 اال . هلبق يذلا يف «ثيدحلا ىنعم مدقتو

 ١ ةدئاف د

 نوكت نأ دهازلا ىلع فاخأ : يلي ام ](178/4)] ةدمعلا حرش ىلع يناعنصلا ةيشاح يف

 نإف «قيقد ءايرو يفخ ركم اذه يف سفنللو .لوانتي الأ يهتشي راصف «كرتلا ىلإ تبلقنا هتوهش
 يأ يكلي مل قرط را ردا راسو E ىلإ تان يضلل مايا مرت

 ماوعلا راص ءايشأو «سبلملا نيشختو «دحلا نع دئازلا عشختلا راهظإ نم هباحصأ الو ملي

 يف مهرثكأو «ريقوتلاو ديلا لیت اهتارمث نم نوبنتجي «شاعملاك ماوقأل تراصو «اهنونسحتسي

 ىريو تاذللا ىلع فكعيو «تاوهشلا هتولخ يف لوانتي «هتولج يف هتلاح ريغ ىلع هتولخ

 . نوعرف ربك هدنعف هلاوحأ ىلإ ترظن اذإو «صيمقلا الإ دهزت امو كغ م هنآ يانا

0 
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 حاكنلا ىف تامرحم ا باب - ١
 : نامسق حاكنلا يف تامرحلا

 ١ - دمأ ىلإ مرحي مسقو - ۲ . دبألا ىلإ مرحي مسق .

 نه بسنلا نم عبس - : لوألاف :

 ١ - نلرتا نإ تانبلاو ۳ . َنوَلع نإو تاهمألا +

 . نهتانبو - ٤ . مأ وأ بأ وأ «نيوبأ نم تاوخألاو - ۳

 E . ةوخإلا تانبو - 4

 ش . تالاخلاو - ۷

 ام مرحيو < 1 ءاسنلا | خلإ 4مكلَذ ءارو ام مكل لحأو» 0 ءالؤه ميرحت ليلدو

 . «بّسّنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : ا هلوقل «ةعاضرلا نم نهلثاع

 : نهو ةرهاصمل اب عبرأ مرحيو
 . نهب لخد دق ناك نإ نلزن نإو نهتانبو - ۲ + نولع ناو تاج ولا تاه 1

 و ءانبألا تاجوزو - © . اولَع نإ نإو دادجألاو ءابآلا تاجوزو - ۳

TSمكلذ ءارو ام مكل لحأو» : ىلاعت هلوق اذه ليلدو ءعاضرلا نم » 

 ]3 :ءاسلاإ . خلإ

 هدنع يذلا رحلل ةسماخلاو ءاهتلاخو ءاهتمعو «ةجوزلا تخأ نهف «دمأ ىلإ تامرحملا امأ

 نمي كبش ةةرحلاو رش جوز حكنت ىتح اًنالث هتقلطمو «بوتت ىتح ةينازلاو «تاجوز عبرأ

 نح < ىلاعت لاق امك «لالح وهف ءالؤه ادع امو. اهتدع يضقنت ىتح هريغ نم ةدتعملاو «لحت

 . 174 :ءاسنلا] | «مكئاسن تاهمأو - تامرحملا ددع

 . مدقت ام ضعب ىلإ ةراشإلا «بابلا اذه يف نييتآلا نيثيدحلا نيذه يفو

 س ةئامثالثلا ثيدح ا س

 ةّنبا يتخأ حكنا هللا لوسر اي“ تَلاَق اهنا هيي هلو نايفس يبا تنب َةَبيح مأ نعإ ] ٠٠١
 او عر «ةيلخمب كَل تسل ؛معَن :تْلُقَف كلذ نيبحت وأ : لاق ناس

 . «يل لحي ال كلذ نإ : 6-0 يتلا لاَ يتح ريخ يف

 : تلق ؟اةّمَلَس مآ تنب» : لاق. ةملَس يبأ تنب حكنت نأ ديرت هنأ اتان نا َتَلاَق



 رسال ا ل

 )01. )٠۷ مقر يراخبلا] . 'نكتاوخأ الو نكتانب يلع نضرعت الف «ةبيوث ةملس ابأو ينتعضرأ

 . 1459(1) مقر ملسمو «(۱۲۳٥)و (5١٠١6)و
 يللا ورەو

 . ىلا ت ءاَهَقَتعَأ بهل وبأ ناک «بهل ا ل ةبيوثو : ةورع (17لئ

2 

 تامل بّهَل وبأ لاق ؟تيقل ادام هل لاق« يح ٌرشب هلهأ ضب هار بهل وأ تام ال
 ا

 ےل كی ەر

 .ةبيوث يتقاتعب هذه يف تيقس يّنأ ريع « اريح مكدعب

  EEREلما ٠٠

 يأ «يلخي ىلخأ» نم لعاف مسا . ماللا رسكو «ةمجعملا ءاخلا نوكسو «ميملا مضب : ةيلخمب

 . ۷٤([ /۲) ةياهنلاإ . ةرض نم ةيلاخ الو «كب ةدرفنمب تسل

 ا ا و ورا 85

 . اهريغ ةدارإ يف لامتحالا عفرل تبثتلا هب دصق ماهفتسا : ةملس مآ تنب

 . اهرمأب موقي هنأل ؛حالصإلا وهو برلا نم ةقتشم ةبيبرلا : يرجح يف يتبيبر

 . ةيآلا ظفل ةاعارم درجمل لب موهفم هل سيلو ءاهرسكو ءاحلا حتفب رجحلاو

 . ءاه مث ةدحوم ءاب مث «ريغصتلا ءاي مث «ةحوتفم واو مث «ةمومضملا ةثلثملاب : ةبيوث

 .لاح ءوسب يأ . ةدحوم ءاب مث «ةيتحتلا ءايلا نوكسو «ةلمهملا ءاحلا رسكب : ةبيح رشب

 . ةمجعملا ءاخلاب يراخبلا خسن ضعب يف اًطوبضم عقوو

 اهجاوزب ةديعسو ةيظح تناكو دب نينمؤملا تاهمأ ىدحإ يه نايفس يبأ تنب 2") ةبيبح مأ
 بجعف . اهتخأ جوزتي نأ مسي يبنلا نم تسمتلاف - كلذ اهل قحو - مشيا هللا لوسر نم

 - لاق اذلو «كلذ يف ةديدشلا ةريغلا نم ءاسنلا دنع امل اهل " ة ةرض حكني نأ تحمس فيك يي

 . كلذ بحأ معن : تلاقف 2؟ كلذ نيبحت وأ) : -اًبجعتم اًمهفتسم

 نم اهل دب ال هنأ وهو ءاهتخأ نم هجاوزب اهسفن تباط هلجأ نم يذلا ببسلا هل تحرش مث

 هلاق امك .ةصاخ يراخبلا دارفأ نم وهف «كلذك سيلو . هيلع قفتملا نم هنأ مهوي [خلإ ... ةورع لاقإ ةلوق- )١(

 . نيحيحصلا نيب هعمج يف (قحلادبع»
 .اهجوز ةأرما يه ةأرملا ةرض (۳) .ةزع :ليقو ‹ اةلمر » ذهمسا ليق (۲)



 (os oy ةمصصصم ممم | ةطمق جرش
 اهتخأ وه ميظعلا ريخلا اذه يف اهل كراشملا نكيلف اًذِإف ءاهدحو هب درفنت نلو « ءاسنلا نم هيف كراشم

 . © هل لحت ال اهتخأ نأ ميا اهربخأ هنإف اذلو « نيتخألا نيب عمجلا ميرحتب ةملاع ريغ اهنأكو

 ؟ ةملس مأ تنب نيديرت : اًثبثتم اهنم مهفتساف. ةملس يبأ تنب جوزتيس هنأ تّكدح اهنأ هتربخأف
 . نيببسل يل لحت ال ةملس مأ تنب نإل - : ةعئاشلا هذه بذك اًنيبم - لاقف. معن: تلاق

 . يتجوز تنب يهف « يرجح يف اهحلاصم ىلع تمق يتلا يتبيبر اهنأ : امهدحأ

 ةالوم يهو - ةبيوث « ةملس ابأ اهابأو « ينتعضرأ دقف « ةعاضرلا نم يخأ تنب اهنأ : يناثلاو

 ريبدتب نکنم ىلوأو ىردأ انأف « نكتاوخأو نکنانب يلع نضرعت الف ءاًضيأ اهمع انأف ۰ بهل يبأل
 00 . «اذه لثم يف ينأش

 ١ تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - حصي ال هنأو « ةجوزلا تخأ حاكن ميرحت .

 - انه- لوخدلاب دارملاو . اهب لخد يتلا هتجوز تنب يهو «ةبيبرلا حاكن ميرحت - ؟

 . ةولخلا درجم يفكي الف «ءطولا

 . ريفنتلاو عيشبتلا دصقل ركذ امنإو ءادارم - انه - (رجحلا» سيل - ۳

 ٤ - بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي هنأل ؛ ةعاضرلا نم خألا تنب ميرحت .

 نأ- اههجوأ فالتخاب اهمكح فلتخي ةلأسم نع لئس اذإ - يتفملل يغبني هنأ - ه

 . كلذ نع لصفتسي

 اذإ اميس ال « هيلع لبقي امو هنع ضرعي نأ هل يغبني ام نايبب لئاسلا هيجوت يغبني هنأ - 7

 . ةجوزلاو دلولاك « هميلعتو هتيبرت بجت نمم ناك

 ةيصوصخلا باب نم شيا لوسرلل ةجوزلا تخأ ةحابإ تمهف ةبيبح مأ نأ رهاظلا - ۷

 هتبيبرب جوزتيس هنأ تعمن امل - امنإو « ةبيبرلاو ةجوزلا تخأ نيب سايق ال هنأ كلذ . هل

 ةيصوصخلا تنظ - نيتخألا نيب عمجلا اهيف مرح يتلا ةيآلا صنب هيلع ةمرحم يهو

 . مومعلا اذه نم
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 . دمأ ىلإ تامرحملا نم ىهف ءةجوز ىه تماد ام اهتخأ هل لحت ال ىنعي (۱)
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 س ةئامثالثلا ع ثيدح ا ۾

 ةأرللا نيب عمجي ال» : ما هللا لوُسَر لاق :لاق ب لام ةريره يبا نع ۰

 )۱٤١۸([. مقر ملسمو « )١۱١١( و (9109) مقر يراخبلا] . «اهتلاَحو ةأزما نب الو « اهتمعو

 :ىلامجالا ضضعملا د:

 ررضلا هيف ام لك تبراحو ,حالصلاو ريخلا هيف ام لكب ةرهطملا ةعيرشلا هذه تءاج

 ,عطاقتلاو ,دعابتلا نع تهنو قدوملاو ةبحملاو ةفلألا ىلع تثح اهنأ كلذ نمو داسفلاو

 عمج - اًبلاغ - ناكو حلاصملا نم هيلإ وعدي دق امل تاجوزلا ددعت عراشلا حابأ امف . ءاضغبلاو

 ددعتلا نوكي نأ ىهت ةريغلا نم لصحي' ل ءاضخبلاو ةوادغلا نهنيب ثروي لجرلا دنع تاجوزلا

 1 تا نيب ا ركبنا ةينيل ضا نب
 ىلع تخألا ةنباو خألا تنب ىلع ةمعلا حكنت نأو .تخألا ىلع تخألا حكنت نأ ىهنف

 ال هنإف . بسنلا يف اهحاكن هيلع مرح ,ىثنأ ىرخألاو اًركذ امهادحإ ردق ول امم نهريغو ةلاخلا

 . هذه لاحلاو عمجلا زوجي

 )اسلا «مكلذ ءارو ام مک لحأو» : ىلاعت هلوق مومع صصخي ثيدحلا اذهو

 . يلامجإلا ىنعملا نم اهحوضول لهليصفت ىلإ ةجاح الف . هماكحأ انجمدأو

 + ةدئاش ١

 : رذنملا نبا لاق ءاهتلاخو ةأرملاو ءاهتمعو ةأرملا نيبو نيتخألا نيب عمجلا

 نباو ربلادبع نبا لقنو هب لوقلا ىلع ملعلا لهأ قفتاو . مويلا اًقالخ كلذ يف ملعأ تسل

 ةزو سلا ني نأ امم وهو : " ديعلا قيقد نبا لاق . عامجإلا )2١ يوونلاو يبطرقلاو مزح

 نم ةمئألا نأ الإ «مكلذ ءارو ام مكل لحأو# : ىلاعت هلوقل ةحابإلا يضتقي باتكلا قالطإ ناك

 باتكلا مومع صيصخت زاوج ىلع ليلد وهو ثيدحلا اذهب مومعلا كلذ اوصخ راصمألا ءاملع

 . ةعبرألا ةمئألا بهذم وهو ىلحاولا ربخب

 نأ ركذ رجح نبا ظفاحلاف نتاوتملا ادع ام لب ترفلا دحاولاب دارملا سيل : "يناعنصلا لاق

 الإ هوري مل هنأ معز نم ىلع در هيفف مهدعو كرفن رشع ةثالث ةباحصلا نم هاور ثيدحلا اذه

 . هو ةريره وبأ

 )١( ملسم حيحصل هحرش ىف )١91 -۱۹۰ / 9(. )۲( ؛) ماكحألا ماكحإ) يف / 077 .
 )۳( م6دعلا »ىف )5 / ۱۸۷(.
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 ١ ةيئاث ةدئاف د:

 ا ةمئألا نم فلخلاو فلسلا ريهامج بهذم وهو «ةدئاملا ةيآب زئاج ةيباتكلا حاكن

 مهرابحأ اوذَحَنا» . هلوقب كرشلاب (باتكلا لهأ يأ) ag ليق نإف : مرو

 رش مهنيد لصأ يف سيل باتكلا لهأ نإ : ليق ١1:ةبوتلا| هللا نود نّم ابابرأ مهنابهرو

 يتلا ةلزنملا بتكلا عابتا مهنيد لصأف . هلارشلا نم اوعدتبا ام لجألف اوكرشأ مهنأب اوفصو ثيحو

 . 5١5(/ /75) ىواتفلا عومجمإ . ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم ها . كرشلا ال ديحوتلاب تءاج
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 حاكنلا يف طورشلا 8 ۲

ES 

 ضرغ نيجوزلا نم طرتشملل نوكي نأو «دقعلا ىضتقم فلاخي ال ام : وهو حيحص - ١

 . هتلثمأ نم ءيش ىيتأيو ؛؟ خبتححص

 . دقعلا ىضتقمل اًقلاخم ناك ام : وهو لطابو - ۲

 ًطرش الإ «مهطورش دنع نوملسملا» : مدي هلوق ءاهوحنو طورشلا هذه يف نازيملاو

 . هعم وأ دقعلا لبق مهطارتشا عقي نأ نيب قرف الو (اًمارح لحأ وأ ًالالح مرح

 س ةئامئالثلا دعي يناثلا ثيدحلا س
 لعل وص ي ا ضع عع

 اوُقوُت نأ طورشلا تح نإ : کاب هللا لوسر لاق :لاَق ٍرماع نب ةبقع نع ۰ ۳
 : 16147£ مقر يلسفو OS «جورفلا هب متللحتسا ام هب

 :ىلامجإلا ىضعملا +

 . حاكنلا دقع ىلع همادقإ يف ضارغأو دصاقم نيجوزلا نم دحاو لكل

 نم يه طورش نم كانه ام ادع ءاهذيفنت بلطيو اهب كسمتيل اًطورش هبحاص ىلع طرتشيف

 اهب قحتسا اهنوكل - موزللا ةيوق «ةمرحلا ةميظع حاكنلا طورش نأل ؛ حاكنلا دقع تايضتقم

 قحأ نإ :لاقف وب ءاقزلا يلع لداملا Es جورفلاب عاتمتسالا لالحتسا

 . عضبلا هلجأ نم لذبو «جرفلا هب لحتسا ام وه «هالوأو هب ءافولا بجي طرش

 : يددحلا نم دخأؤنام د

 ةدايز طارتشاك كلذو «هيحاصل نيجوزلا دحأ اهب مزتلا ىتلا طورشلاب ءافولا بوجو - ١



 نم «بسنلاو ةراكبلا طارتشاكو «ةأرملا بناج نم نيعم ناكمب ىنكسلا وأ رهملا يف

 . جوزلا بناج

 دحأ ةحلصم نم يتلاو «دقعلا ىضتقم نم يه يتلا طورشلل لماش «ءافولا بوجو نأ - ۲

 . نيجوزلا

 لأست ةأرمال لحي الإ :ثيدح لثمب «طورشلاب ءافولا بوجوب ثيدحلا اذه مومع ديقي - ۳

 ( . !اهتخأ قالط
 ٤ - جورفلا لالحتسا اهضوع نأل ؛اهريغب ءافولا نم دكآ حاكنلا طورشب ءافولا نأ .

 هيلعو دمحأ صوصن رثكأ هيلع يذلا حيحصلاو : “ ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق - ه
 ةقفنلاك رخآلا ىلع نيجوزلا نم دحاو لكل دقعلا بجوي ام نأ فلسلا رثكأ

 ىلإ كلذ يف عجرملا لب ءردقمب سيل جوزلل عاتمتسالاكو ةأرملل تيبملاو عاتمتسالاو

 نهيلع يذلا لثم نهلوإل : ىلاعت هلوق لثم يف باتكلا هيلع لد امك «فرعلا

 كيفكي ام يذخ» : دنهل مع هلوق لثم يف ةنسلاو ۲١۸ :ةرقبلا) «فورعملاب
 . هداهتجاب مكاحلا هضرف ناجوزلا عزانت اذإو ' (فورعملاب كدلوو

 س ةئامئالثلا دعب ثلاثلا ثيدح ا

 . راَغشلا حاكن نع ىه هيي هللا لوسر نأ : عب َرمع نب هللا دبع نع 1
 )1١510. مقر ملسمو )0١١7( مقر يراخبلا]

 . قادص امهنيب سيلو «هتنبا رخآلا هجوزي نأ ىلع هبا لجرلا جوزي نأ :راغشلاو

 هنم ذخأف «عفرلا - ةغللا يق هلصأ «ةمجعملا نيغلاو «ةمجعملا نيشلا رسكب : راغشلا

 دوعي عفن الو قادص الب هبحاصل هتيلوم دنع نييلولا نم دحاو لك عفرل «حاكنلا اذه ةروص

 . 545(1 /۲) ةياهنلا . اهيلع

 .اهعضب نم هلذبت ام لباقي «ةأرملل قادصب الإ متي ال هنأ حاكنلا دقع يف لصألا

 ذإ «مهتايلوم ءايلوألا هب ملظب يذلا «يلهاجلا -اكتلا اذه رع ىهن مشي يبنلا نإف اذهلو

 "ل («ىواتفلا عومجملا يف )١(
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 ؛مهتاوهشو مهتابغر يضري اب نهنولذبي امنإو نهيلع هعفن دوعي قادص الب نهنوجوزي

 .قادص الب مهتايلوم مهوجوزي نأ ىلع «جاوزألا ىلإ نهنومدقيف

 . لطاب مرحم وهف كلذك ناك امو « هللا لزنأ ام ريغب نهعاضبأ يف فرصتو ملظ اذهف

 : تيدحلا نم ذخوي ام +

 ١ - حيحص ريغ وهف داسفلا يضتقي يهنلاو ناغشلا حاكن نع يهنلا .

 راشأو «لثملا قادص نمو «ىمسملا قادصلا نم هولخ وه هداسفو هميرجت يف ةلعلا نأ - ؟

 «قادص امهنيب سيلو»

 . هدصقمو يلولا ضرغل ءفك ريغب اهجيوزت زوجي الف .ةيلوملل حصنلا بوجو - *

 ا يه «حاكتلا اذه لاطبإ يف ةلعلا اولعج مهنأ امب - ٤

 نيجوزلا نيب ةءافكلا عم ليلق ريغ قادصب هتيلوم رخآلا هجوزي نأ ىلع هتيلوم هجوزي

 . امهنم اضرلاو

 قع تانا ولا لینا 113 یک مناة لاق !خلإ ... لجرلا جوزي نأ : راغشلاوإ :هلوق - ه

 «يعفاشلا لاق اذهبو .دحأل هوبسني مل رثكألاف «راغشلا ريسفت هيلإ بسني نميف كلام

 كلاين نعاوأ ف نعاوا ريع نبا نقاوأ مر يبنلا نع ريسفتلا يردأ ال : لاق دقف

 اقوي ةر لك لب تالاب صاح نزلو مقا سيحل نم ةه هلو

 وهف اًعوفرم ناك نإف «ةغللا لهأ ركذ ل قفاوم حيحص راغشلا ريسفت :“"يبطرقلا

 . لاحلاب هقفأو لاقملاب ملعأ هنأل ؛اًضيأ لوبقمف يباحصلا لوق نم ناك نإو . دوصقملا

 نأ ةفينح يبأ دنعف ‹ هنالطب يف اوفلتخاو «حاكنلا اذه ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ -1

 . اهلثم رهم اهل ضرفيو حصي حاكنلا

 . داسفلا يضتقي يِهَّنلا نأل ؛حيحص ريغ حاكنلا نأ .دمحأو يعفاشلا دنعو

 " مومعل (يقرخلا١ اهراتخا قادص عم ولو هنالطب دمحأ مامإلا نع ةياور عماجلا يف يكحو

 ج يك هاو اراشا نع یو ا ا ر ا یف ا قرون
 مالك نم (قادص امهنيب سيلوإ : هلوق وهو ريسفتلا لعج دواد ابأ نألو . ةريره يبأ نع .

 يف هللا همحر (زاب نب زيزعلا دبع خيشلا» : يرثألا ةمالعلا لوقلا اذه راتخاو . عفان

 . ملعأ هللاو . ةلطابلا ةحكنألا يف هل ةلاسر

 حتفلا» يف ر حتفلا » يف ١57(. / 9) ستفلا» ىف ظفاحلا هركذ (؟) .(57١؟ /9) (حتفلا» ىف
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 س ةئامئثالنلا دعب عبارلا ثيدح ا هس

 نبي موي ةع حاكن نع ىه ميم يبنلا نأ يخ بلاط يبأ نب يلع نع ٤ ٣٣
 . ۱٤١۷ /۳۰) مقر ملسمو «(1۹11)و (00۲۳)و (۲۱٤)و )01۱٥( مقر يراخبلا| . ةيلهألا رمحلا موحل نعو

 :ىلامجإلا سعملا +

 . اهنيوكتو ةرسألا ءانبو «ةفلألاو ماودلاو عامتجالا دصقل حاكنلا عراشلا نيب

 . فيرشلا ءانبلا اذهل اًمده هنوكل ؛قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ ناك اذلو

 . لطاب وهف «حاكنلا نم ةمكحلا هذه فلاخي طرش وأ دصق لكو

 يف اًحابم ناك نأ دعب «لجأ ىلإ ةأرملا لجرلا جوزتي نأ وهو «(ةعتملا ١ حاكن مرح انه نمو

 «باسنألا يف طالتخا نم هدسافملا نم حاكنلا اذه يف ام نكلو . ةرورضلا يعادل مالسإلا لوأ

 نم هيف ام ىلع تبر دسافملا هذه «ةميقتسملا ةعيبطلاو ميلسلا قوذلل ةافاجمو «جورفلل راجئتساو

 . ةوهشلا ءاضق ةذل

 : تيدحلا نم دخوب ام +

 ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق . ءاملعلا عمجأ هيلعو «هنالطبو ةعتملا حاكن ميرحت - ١

 يف راصتقالا ىلع ءاهقفلا رثكأو «عنملا ىلع مهلك راصمألا ءاهقفو : )١/٤"(([ ماكحألا

 . تقؤملا دقعلا ىلع ميرحتلا

 دنع ولو هميرحتل ديبأتلاو ديكأتلا ءاج مث «طقف ةرورضلل مالسإلا لوأ يف اًحابم ناك - ۲

 1 . ةرورضلا

 «باسنألا طالتخا : اهنم ءدسافملا نم هيلع بترتي امل ؛هنع ميكحلا عراشلا ىهن - ۳

 . حيحص حاكن ريغب جورفلا ةحابتساو

 لالح يهف «ةيشحولا رمحلا فالخب ؛ سجر يهف ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع يهنلا - 5

 . عامجإلاب

 + ةدئاف د:

 يف عقي نأ فاخيو ءدالبلا يف ريسي لجر نع ىلاعت هللا همحر 7١2ةيميت نبا مالسإلا خيش لئس

 ؟ اهجوزت نم قلط رفاس اذإف ةدلبلا كلت يف هتماقإ ةدم يف جوزتي نأ هل لهف ؛ةيصعملا

 )١( (ىواتفلا عومجمل يف )۳۲ / ۱٤۸( .



 اهقيلطت وأ اهكاسمإ نم هنكمي ,اّقلطم اًحاكن حكني نأ ىلع نكلو ,جوزتي نأ هل نأب باجأف

 . عازن حاكنلا ةحص يفو كلذ لثم يف هرك هرفس ءاضقنا دنع اًمتح اهقالط ىون نإو «ءاش نإ

 لثم ءاهقرافي مث ةدم ىلإ اهب عتمتسي نأ دصق نإ : لاقف ,ةعتملا حاكن يف هيأر هللا همحر نيب مث

 هدقع حاكنلا نكلو ءاهقلطي نأ هنطو ىلإ داع اذإ هتين يفو جوزتيف ةدم هب ميقي دلب ىلإ رفاسملا

 :دمحأ بهذم يف لاوقأ ةثالث هيف اذهف اًقلطم ادقع

 ١ - روهمجلا لوقو قفوملا رايتخا وهو «زئاج حاكن وه : ليق .

 . هباحصأو يضاقلا هرصنو يعازوألا نع يورو ,زوجي ال ليلحت حاكن هنإ :ليقو - ۲

 . مرحمب سیلو هوركم :ليقو - ۳

 فالخب «هيف بغارو حاكنلل دصاق هنأ كلذو «مرحي الو ةعتم حاكنب سيل اذه نأ حيحصلاو

 نأ هل لب «بجاوب سيل هعم ةأرملا ماود نإف طرشب سيل اذهو هعم ةأرملا ماود ديري ال نكل للحمل

 ةراجإلا لثم هنإف «ةعتملا حاكن فالخب ازئاج رمأ دصق دقف ةدم دعب اهقلطي نأ دصق اذإف ءاهقلطي

 دقو .قلطم تباث هكلمف اذه امأو .لجألا ءاضقنا دعب اهيلع هل كلم الو .ةدملا ءاضقناب هيف يضقنت

 زاج اهقالط هل ادب مث ءاّمئاد اهكاسمإ ةينب جوزت ول امك هل زئاج كلذو ءاًمئاد اهكسميف هتين ريغتت

 . كلذ

 * ءاملعلا فالثخأا دع

 اعبت «هيف مرح يذلا تقولا يف اوفلتخاو . هنالطبو حاكنلا اذه ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ

 «بابلا ثيدحب ًالدتسم «ربيخ» موي ناك ميرحتلا نأ ىري مهضعبف . هميرحت يف تدرو يتلا راثآلل

 هلبقو «حتفلا موي الإ مرحت مل اهنأ ىري مهضعبو . هجم: ی موي تمرح مث «تحيبأ اهنإ مث

 رمحلا موحل ميرحت نأ ثيدحلا اذه يف دري مل هنع هللا يضر ايلع نإ : نولوقيو «ةحابم تناك

 حيبيو ةرورضلل ةعتملا زيجي يذلا سابع نبا ىلع ادر ءاًعيمج امهنرق امنإو (ربيخ » موي ةيلهألا

 . ىلوأ لوقلا اذهو . ةيلهألا رمحلا موحل

 مث «ربيخ لبق ةحابم تناكف نيترم اعقو اهتحابإو اهميرحت نأ باوصلا : يوونلا لاق
 عنام الو : لاق . دبؤم ارت تمرح مث «ساطوأ ماع وهو «حتفلا ماع تحيبأ مث ءاهيف تمرح

 ,. 7 ةحابإلا:ريركت نم

 )١( دبؤملا ميرحتلا دعب ال ياب لوسرلا تقو يف :يأ () . (۱۸۰ / 9) ملسم حيحصل هحرش يف .
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 ناذغتسالاو راممتسالا ىف ءاج ام قايد ۳

 م ةئامثالثلا دعب سماخ ا ثيدح ا س

 ىتح ميلا حنت الا :لاق م هللا لوسر نأ كلي ةريره 9 نع[ ۳۰

 نأ :لاق اق ؟اهنْذِإ فيك ا :اولاق دات یت رکبلا حک الو ,رمأتسن

 )١519(1. مقر ملسمو (515) مقر يراخبلا| . ( تکست

 يف «لمعتست ام رثكأو رهشأ بيم اهدعب تانا ةيتحتلا ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب : ِمّيألا

 . !(8605 )١/ ةياهنلا ركبلل اهتلباقمل ءانه نيعتم وهو ءاهجوز نم ةقرافملا ةأرملا

 ءاهنم رمألا بلط دعب الإ اهيلع دقعي ال ىنعملاف . رمألا بلط : رامئتسالا لصأ : رمأتست

 بولسأ اذهو «يهنلا ضرغلا ناك نإو «ةيفانلا ال دعب عراضملا لعفلا عفرب : حكنت ال . هب اهرمأو

 . ةيبرعلا ةغالبلا بيلاسأ نم فورعم

 :ىلامجإلا ىنعملا #
 .اهعضب وهو «ةآرملا هيلع ظفاحت ام دشأ جوزلا هب حي حيبتسي «ريطخ دقع حاكنلا دقع

 عراشلا اهل 5 اذهل ؟لديريو ءاشي ثيح اههجوي ءاهجوز دنع ةريسأ دقعلا اذهب نوكتو

 ديرت يتلا يهف . اهرظنب هيفطصت نأو « ءاهتايح كيرش راتخت نأ يف «رمألا ميكحلا ميحرلا لداعلا

 . اهتبغرو اهلويمب ملعأ يهو مرشاعت نأ

 . رمأتف اهرمأ ذخؤي ىتح بيثلا جوزت نأ ميا يبنلا ىهن اذهلف

 . نذأتف اضيأ كلذ يف نذأتست ىتح ركبلا جيوزت نع ىهن امك

 ىفتكا امك «نذإلا وهو ءرمألا نم فخأ وه اب اهنم ىفتكا «ركبلا ىلع ءايحلا بلغي هنأ اب

 . اهاضر ىلع ًاليلد ءاهتوکسب

 ١ تيدحلا نم دخوي ام +

 ؛يفنلا ةغيصب يهنلا درو دقو «كلذ اهبلطو اهرامئتسا لبق بيثلا حاكن نع يهنلا - ١

 . ًالطاب هنودب حاكنلا نوكيف «غلبأ نوكيل

 لطاب هنودب اهحاكن نأ ءاهنذإ بلط ىضتقمو «اهناذئتسا لبق ركبلا حاكن نع ُىَهَّنلا - ١
 . اًمضيأ 2



 هم القل sesso | ةدمق عرق
 دارملا ناك ول «ةدئاف اهناذئتسال نكي مل الإو «ةغلابلا اهب دارملا نأ : اهنذإ بلط ديفي - ۳

 نذإ الو «نذإ هل نم قح يف نوكي امنإ ناذتتسالا : ديعلا قيقد نبا لاق . ةريغصلا

 ىلإ برقأ نوكيف «غلاوبلاب ثيدحلا صتخيو «ةدارإلا تحت ةلخاد نوكت الف ةريغصلل

 . نذأتستو غلبت ىتح ةريغصلا ركبلا جوزت الأ بحتسأ : ميدقلا يف يعفاشلا لاقو دكأتلا

 . بيثلاك رمأب اهتقفاوم نوكت الف ءاهيلع ءايحلا ةبلغل ناذئتسالاب ركبلا نع ربع - 5
 اهتقفاومل لعجي نأ نسحألاو . قطنلا نع - اًبلاغ - اهئايحل توكسلا اهنذإ ىف ىفكي - ه

 . ةقفاومو اهنم اًنذإ اهتوكس ربتعي هتدم ءاهتنا دعب اهنأ هب ملعت «ًالجأ تركنا

 نم دب ال لب «جاوزلاب رابخإلا درجم ركبلا ناذئتساو بيشلا رامتئسا يف يفكي ال - 5

 دضو «هلمعو «هانغو«هبسنو «هتناكمو «هلامجو «هنس نع ما اًميرعت جوزلاب اهفيرعت

 . اهل ةحلصم هيف امم كلذ ريغو «ءايشألا هذه

 وهو بسنلا نم يلو اهل ناك نم : 120 /۳۲) يواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق - ۷

 نم امأو .ءاملعلا قافتاب مكاح ىلإ كلذ رقتفي الو ءاهنذإب يلولا اهجوزي هذهف ةبصعلا

 بارعألا ريمأ وهو ءاهجوز مكاح بئان ةلحملا وأ ةيرقلا يف ناك نإف اهل يلو ال

 . ملعأ هللاو . اهنذإب اًضيأ اهجوز عاطم مامإ مهيف ناك اذإو «ةيرقلا سيئرو

 نذإ ىلع داهشإلا : 12016 ٤٠ 4١٠ / ۳۲) يواتفلا عومجم يفأ مالسإلا خيش لاقو - ۸

 يف ذاش فالخ هيف امنإو «ءاملعلا ريهامج دنع دقعلا ةحص ىف اًطرش سيل ةأرملا

 «طرتشي ال كلذ نأو روهمجلا لوقك نيبهذملا نم روهشملاو «يعفاشلاو دمحأ بهذم

 ؛ةثالث هوجول دقعلا لبق ةجوزلا نذإ ىلع اودهشي نأ حاكنلا دوهشل يغبني يذلاو

 يف ابذاك يلولا نوكي نأ ةيشخو «دوحجلا نم نامأللو «هتحص ىلع اًقفتم دقعلا نوكيل

 ٠ . ناذئتسالا ىوعد

 ٠ ءاملعلا فالتخا د:

 كلذ ليلدو حاكنلا ىلع ربجت ال بيثلا ةلقاعلا ةغلابلا نأ يف ءاملعلا نيب عازن كانه سيل

 الب اهجيوزت اهيبألف «نذإ اهل سيل «عستلا نود يتلا ركبلا نأ يف اًضيأ عازن كانه سيلو . حضاو

 جاوز مهليلدو . اهل نذإ الو اهجوزي اهابأ نإف ::مالسإلا خيش لاق . اهئفكب اهاضر الو اهنذإ

 . ةغلابلا يف اوفلتخاو . تس ةنبا يهو يب يبنلا نم ةن ةشئاع

 «يعفاشلاو «كلام بهذم وهو ءاهرابجإ اهيبأل نأ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملاف



 .يبنلا نأ : سابع نبا نع [حيحص ثيدح وهو (۲۰۹۸) مقرإ دواد وبأ هاور ام مهليلدو . قاحسإو

 . '«اهتامص اهنذإو نذأتست ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا» : لاق ميا

 «ركبلا وهو رخآلا 50 «قحلا امهدحأل تبثأو «نيمسق ءاسنلا مسق ثيحف

 . اهنم قحأ اهيلو نوكيف

 «يعازوألاو ةفينح يبأ مامإلا بهذم وهو اهرابجإ هل سيل هدمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلا

 . روث يبأو «يروثلاو

 ميقلا نباو «ةيميت نبا نيدلا يقت خيشلاو ءركب وبأ : باحصألا نم ةياورلا هذه راتخاو

 يتفم «نيطب ابأ هللا دبع خيشلا هيلإ لامو «يدعس لآ نمحرلا دبع» انخيشو «قئافلا بحاصو

 . هنمز يف ةيدجنلا رايدلا

 مل ولو ءاهنذإ نودب اهجيوزت نع مرام يبنلا ىهن ذإ «بابلا ثيدح «لوقلا اذه ليلدو

 . اهحاكنإل ةياغ هلعج امل «اربتعم اهنذإ نكي
 « ياع يبنلا تتأ اركب ةيراج نأ : سابع نبا نع “۳ هجام نباو "٩ دواد وبأ هاور امبو

 . «نذأتست ركبلاو» : ميم لاقو . م يبنلا اهريخف تةهراك يهو اهجّوز اهابأ نأ تركذف

 رمألا «ثلاثلا ثيدحلا يفو ءاهرايخب مكحلا هيف ةيراجلا ثيدحو «يهنلا بابلا ثيدح يفف

 . بوجولا يضتقي وهو اهناذئتساب
 . ةلداعلا ةميكحلا عرشلا دعاوق هيضتقت يذلا وه لوقلا اذهو

 اهعضب لب ىلع اههركي فيكف اهنذإ نودب اهلام نم ليلقلاب فرصتي ال اهوبأ ناك اذإف
 ۰ ENE ود رق

 . اهلقعو اهندبو ءهبلقو اهسفنل ملظملا سبحلا وه مهركت نمب جاوزلا ىلع اهماغرإ نإ

 . ةمكحلاو لدعلا يفاني هب لوقلاو

 . ؟ قحلا اذه اهل اوفرع يتلا هبيثلا نيبو اهنيب قرفلا امو

 . سايقلا هابأي يذلا نيلئامتملا نيب قيرفتلا نم همهنيب قيرفتلا نإ

 لوقلا ىلعو موهفم !اهيلو نم اهسفنب قحأ ميألا| : هلوق نم لوألا لوقلا هب لدتسا امو

 . هيلع مدقم قوطنملا ليلدف ةجح هنوكب

 .(5095) مقر (ننسلا» يف (۲) .توكسلا وه ذاصلا رسكب )١(
 . حيحص ثيدح وهو )١41/5(« مقر تسلا » يف (9)



 هلوقب لمعلا ىرأ اذل . اهلك ةرسألا ىلع دئاع هعفنو هررضو هريطخ ريبك ياكنلا دقع

 هيف يأرلا لوادتيو هفارطأ نم ثحبي نأ وهو |۴۸ :ئروشلإ «مهنيب ئروش مهرمأو# : ىلاعت

 اولمعيو «قيفوتلاو ديدستلا هولأسيو «ىلاعت هللا اوريختسي نأو «نيربتعملا ةرسألا دارفأ عيمج نيب

 . اهميهفتو اهفيرعت دعب ريخألا يأرلا ةجوزلل نوكيو . ىلوألاو نسحألا هنأ نوري امب

 نيترسألاو نيجوزلا نيب مدؤي الأ ىرحأ وهف اذه ىلع مت اذإو

 'ش للا
 هريغ اجوز حكنت ىتح اثالث هتقلطم حكني آل باب - ٤

 ه ةئامثالثلا دعب سداسلا ثيدح ا ه
 هلي يلا ىلإ يظرقلا ةعاقر ةارما تءاَج :تَلاَق هن ةشئاع نع ۳۰١

 هک اتمر یدک ت یا ر ا اک
 ر مهو وە

 ؟ةعافر ىلإ يعجرَت نأ نيديرتأ» :لاقو ۽ هالي هلل وسر سَ . بولا ةه لم هم املا
 رم وهو

 هلل ا

 تو ا لا الا وار یک ت

 باَبلاب ديعس نب دلاحو دنع ركب وبآو لاق ؛ كتليع قوذيو هتليسع يقوذت ىتح ٠

 و e م ر هو 6 ے و مەر
 هللا لوسر دنع هب ره جت ام هذه ىلإ عمت الآ کب بأاي » :ىَداَتَق « هَل نذوب نأ رظتني

 )۱٤۳۳([. مقر ملسمو «(٤1۰۸)و (٥۸۲٥)و (۲٩۷٥)و (۳۱۷٥)و (۲۹۰٥)و (۲۳۹) مقر يراخبلا] ؟

 : بي رقلا د

 نم ةريخألا ةقلطلا اهقلط دارملاو ععطقلا : هلصأ .هانثملا ءاتلا ديدشتب : يقالط تبف

 97(1* /1) ةياهنلاإ )١( «تاقيلطت ثالث رخآ اهقلطف ١ ملسم حيحص يف امك ثالثلا تاقلطلا

 . ءار مث اي مث ةروسكم ءاب اهدعب تا ريبزلا

 «جسني مل يذلا بوشلا فرط يه : ةدحوم اهدعب . لادلا ناكسإو عاهلا مضب 5

 . 7//1917(1) قئافلا] )٥/ ۲٤۹(( ةياهنلاإ . نيعلا بدهب اهوهبش

 . راشتنالا مدعو ءاخرتسالا يف ةبدهلا هبشي فركَد نأ تدارأ

 ةذلب هتذل هبش . عامجلا نع ةيانك يهو تلسع ريغصت .نيسلا حتفو نيعلا مضب : هتلّيسع
 . [(۲۳۷ /۳) ةياهنلا . هتوالحو لسعلا

 ثالثلا لاسرإل ةلمتحم فنصملا اهقاس يتلا ةياورلا لعجف ةياورلا هذه نع ديعلا قيقد نبا نيدلا يفت خيشلا لهذ )١(

 ضعب دنع ةنونيبلا ىلع لمحت يتلا تايانكلا ىدحإب نوكي نأل ةلمتحمو ةقلط رخآ نوكت نأل ةلمتحمو ةعفد

 . حراش ها - تاقيلطتلا نم ةثلاثلا اهقلط - انه - دارملا نأو لهل ةرسفم اهنآ ملعل ؛ ةياورلا هذهل نطف ولو ءاهقفلا
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 جوز تناك اهنأ هتربخأف . ميم يبنلا ىلإ اهلاح ةيكاش يظرقلا ةعافر ةأرما تءاج

 هدعب تجوزت اهنأو ءاهتاقلط نم ةثلاثلا يهو «ةريخألا ةقيلطتلاب اهقالط تبف «ةعافرل
 . رشتني ال وخر فيعض ُهَرَكَذ نأل ؛اهسمي نأ عطتسي ملف «ريبزلا نب نمحرلادبعا

 نأ مهفو «ةداع ءاسنلا هنم يحتست يذلا اذهب اهحيرصتو اهرهج نم ميا يبنلا مسبتف

 نم حاكنلا دقعب اهنأ تنظ ثيح . ةعافر لوألا اهجوز ىلإ عوجرلاب اهل مكحلا ءاهدارم

4 

 ل مب از هنا ا ي يبنلا نكلو . هل تلح دق نمحرلادبع

 نب دلاخو ءركب وبأ ما يبنلا دنع ناكو . ريخألا اهجوز اهأطي نأ نم - ةعافر ىلإ اهعوجر

 لثمب رهجت ىتلا ةأرملا هذه نم ًرمذتم «ركب ابأ دلاخ ىدانف لوخدلاب نذإلا رظتني بابلاب «ديعس

 م لالجإلاو ةبيهلا نم مهرودص ىف هل امل اذه لك « ميم هللا لوسر دنع مالكلا اذه
 . هل عابتالاو « هعم بدألا انقزرو «مهاضرأو مهنع هللا ىضرو

 : تيدحلا نم ذدخوي ام +

 امك ىرخألا ةياورلا هتنيب امك «ثالثلا نم ةريخألا ةقلطلا ءانه قالطلا تب دارملا نأ - ١

 0 («بيرغلا) حرش يف مدقت

 نأ دعب الإ اهقالط تب يذلا اهجوز اهحكني نأ انه روكذملا بلا اذه دعب لحي ال هنأ - ؟

 e ىلاعت هلوقب دارملا نوكيف «يناثلا جوزلا اهأطيو «هريغ جوزت

 رتشا ىلع ءاملعلا عمجأ : رذنملا نبا لاق دقعلا درجم ال «ءطولا 0478٠ :ةرقبلاإ ريغ

 A AL ا
 عامجإ هيلعو ينم لازنإ لصحي مل ولو ةفشحلا بييغتب ةلصاحلا ةذللا «ةليسعلاب دارملا - ۳

 . ةذللا ةنظم هنأل ؛ جاليإلا نم دب الف «ءاملعلا

 . ةطرتشملا ةذللا لصحت مل الإو «راشتنالا نم دب ال هنأ - ٤

 يبنلا اهرقأ دقف ؛ةجاحلل اهنم ىحتسي يتلا ءايشألاب حيرصتلا نم سأب ال هنأ - ه

 . اهمالك نم مسبتو «كلذ ىلع مايا

 . نيمآ . هب ءادتقالاو «هعابتا انقزرا مهللا «هسفن بيطو ٠ يي ىبنلا قلخ نسح - 5

 : ءاملعلا فالتخا +:

 هيلإ ريشي امب كانه تأي مل فلؤملا نأ امبو (قالطلا باب) وه فالخلا اذه ركذ عضوم



 ج ر وتوو دة خخ اق ا ةع
 قالطلا عقوأ نميف ءاملعلا فلتخا دقف . هيلإ ةجاحللو «هتوقل هركذأ ينإف .انه هتبسانم تءاجو

 .ثالثلا تاقلطلا همزلت لهف ,ةعجر اهللختي مل ثالث تاملكب اهعقوأ وأ ,ةدحاو ةعفد ثالثلا

 هل ,ةدحاو ةقلط نوكت اهنأ مأ ىنم دتعتو ريغ جوز حكنت نأ دعب الإ هتجوز هل لحت الف

 ؟ هريغ اًجوز حكنت مل ولو اهيلع دقعي ةدعلا دعبو ةدعلا يف تماد ام اهتعجر
 ةعامج اهب ةعجرلاب لوقلا لجأ نم بّدعو ءاضيرع ًاليوط اًقالتخا كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 . هعابتأ ضعبو (ةيميت نبا) مالسإلا خيش مهنم ءاملعلاو ةمئألا نم

 اهنع جرخ نم نأكو « ةعبرألا بهاذملا نم روهشملا وه ءاهعوقوب لوقلا نآل الإ كلذ امو

 يهو «ىوهلاو بصعتلا هللا لتاق . قحلا ىلع سيل ةمألا فلس نم مامإ عابّتال وأ ليلد ةوقل

 َ , ةليوط ةلأسم

 . ةيافكلا هيف اًصخلم - انه - قوسن - اننكلو

 عوقو ىلإ : نيعباتلاو ةباحصلا روهمجو قعبرألا ةمئألا مهنمو عاملعلا روهمج بهذ

 نكي مل ولو «تاملكب » وأ هوحنو (اًنالث قلاط تنأ) : لاق اذإ ةدحاو ةملكب ثالشلا قالطلا

 كلذب مدي يبنلا ربخأف ةتبلا هتأرما قلط هنأ هللا دبع نب ةناكر ثيدح مهليلدو . ةعجر نهنيب

Iذل[ كورا اس  ESTASفاضت  OSE 

 . مكاحلاو «نابح نباو هححصو يذمرتلاو واد وبأو «يعفاشلا هجرخأ ثيدحلا اذهو

 ىلع لدف ةدحاو الإ ةتبلاب در مل هنأ قلطتلا مو هفالحتسا «ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 نع !(0771) مقرإ يراخبلا حيحص يف اب اًضيأ اولدتساو . هدارأ ام عقول ءرثكأ اهب دارأ ول هنأ

 . تقلطف تجوزتف ءاثالث هتأرما قلط ًالجر نأ عيت ةشئاع

 قاذ امك اهتليسع قوذي ىتح ءال» : لاق . ؟ لوألل لحتأ : مكي هللا لوسر لئسف

 . اهتليسع يناثلا قوذ دعب الإ لوألا ىلإ اهعوجر عنمي مل ثالثلا عقت مل ولو («لوألا

 نابح نباو « )5١01١( مقر هجام نباو «(۱۱۷۷) مقر يذمرتلاو «(۲۲۰۸ 037701 770 5) مقر دواد وبأ هجرخأ )١(

 . (۱۱۸۸) مقر يسلايطلاو ۳٤١(« / ۷) يقهيبلاو 2١919( / ۲) مكاحلاو ىدراوم - ۱۳۲۱) مقر هحيحص يف

 هيف : لاقف ثيدحلا اذه نع - يراخبلا - دمحم تلأسو ىهجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 . بارطضا

 :«للعب لسلسم دانسإ وه) )50١7(: مقر ءاورإلا يف هللا همحر ينابلألا خيشلا لاقو

 . ديزي نب يلع نب هللا دبع فعض :ةيناثلا . ةناكر نب ديزي نب يلع ةلاهج :ىلوألا

 . بارطضالا : ةعبارلا . اضيأ ديعس نب ريبزلا فعض :ةثلاثلا

 . فيعض ثيدحلا نأ : ةصالخلاف



 مال 1 علإ ريسيت .٠ 220 025 هج 2 هت 20 (23> 22> 22: DODD OOO 2 ت

 ةملكب ثالشلا عاقيإ ىلع غيب باطخلا نب رمع مهنمو ,ةباحصلا لمعب اًضيأ اولدتساو
 . ةوسأو ةودق مهب ىفكو . قلطملا اهب قطن امك .اًنالث ةدحاو

 نم ةعامج بهذو . مهل حضاولا حيرصلا وه ءانركذ ام نكلو ءانقس ام ريغ ةلدأ مهلو

 هيلع عقي ال ,ةعجر اهللختي مل تاملكب وأ ,ةدحاو ةملكب ثالثلا قالطلا عقوم نأ ىلإ : ءاملعلا

 E رز هن دعلا وت قوم دور سا ما قاطاكلا

 «دوعسم نبا هللا دبعو . سابع نباو . يرعشألا ىسوم وبأ .لوقلا اذهب نيلئاقلا ةباحصلا نمف

 . ماوعلا نب ريبزلاو .فوع نب نمحرلا دبعو «يلعو

 نبا هللا دبعو « سابع نبا عابتأ بلاغو «ديز نب رباجو « ءاطعو « سوواط « نيعباتلا نمو

 . قاحسإ نب دمحمو « ىسوم

 باحصأ ضعبو « ةفينح يبأ باحصأ ضعبو « هباحصأ رثكأو دواد وبأ « بهاذملا بابرأ نمو

 ر ار ا ب نارو ف نم ا ليي ا ا باحصأ ضعبو . كلام

 وه ءاهب لوقلا لجأ نم بع دقو « هسلاجم يف اهب يتفيو اهب رهجي « ةيميت نبا» مالسإلا خيش

 . هعابتأ نم ريثكو

 دقف 7"2!نيعقوملا مالعأ و [(يدهلاإ هيباتك يف ارزؤم ارصن اهرصن يذلا ميقلا نبا مهنمو

 ءالؤه لدتساو . يفشيو يفكي اب نيفلاخملا ىلع درو ءاهصوصن ضرعتساو ءاهيف ثحبلا لاطأ

 . سايقلاو « صنلاب

 نأ ملعت ملأ : سابع نبال لاق ءابهصلا ابأ نأ] "7 هحيحص يف ملسم هاور امف « صنلا امأف

 ؟ رمع ةرامإ نم ردص يفو ركب يبأو ميا هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو لعجت تناك ثالثلا

 . [معن: لاق ؟ ةدحاو ىلإ درتإ ظفل يفو معن : لاق

 . ليوحتلاو ليوأتلا لبقي ال « حيرص حيحص صن اذهف

 سيل ًالمع لمع نم :  لوقي مي يبنلاو « ةعدبو مّرَحُم ثالثلا َعَمَج نإف « سايقلا امأو

 دودرم وهف « ميا لوسرلا رمأ نم سيل ةدحاو ةعفد ثالثلا عاقيإو ٠ در وهف انرمأ هيلع

 . دودسم

A /( (۳ . (۲3 / ۵) )1(64- ) . (۳) ۱ مقر / )۱٤۷۲ . 

 مقر دواد وبأو ۰ ۲٤۰١( / 5) دمحأو «(۱۷۱۸ / ۱۸) مقر ملسمو « )34۷( مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )٤(

(UD . 
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 : يتأي امب روهمجلا ةلدأ نع ءالؤه باجأو

 ظفل يفو (ةدحاو) ظفل يفو (اًنالث اهقلط هنأ) هظافلأ ضعب يف درو دقف ةناكر ثيدح امأ

 ٠ برطضم هنإ : يراخبلا لاق اذلو (ةتبلا)

 وه نم هيفو «لوهجم هدنس يف : مهضعب لاقو ةفيعض اهلك هقرط : دمحأ مامإلا لاقو

 .٠ كورتم فيعض

 ةمئأ دنع فيعض ةناكر ثيدحو : 101001 /۳۲) يواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق

  طبضلاو لدعلاب نيفوصوم اوسيل هتاور نأب مزح نباو ديبع وبأو يراخبلاو دمحأ هفعض ؟ ثيدحلا

 ام ةياهن ثالثلاب اهدارم نأ لمتحملا نم ذإ ؛يجو ريغ هب لالدتسالاف ةشئاع ثيدح امأو

 ىلع لمحي لمجم وهو ؛لالدتسالا لطب لامتحالا دجو اذإو ؛ثالثلا تاقلطلا نم قلطملل

 ٠ لوصألا يف ءاج امك نيبملا سابع نبا ثيدح

 ٠ عابتالاو ءادتقالاب مهالوأ امف «ةباحصلا لمعب لالدتسالا امأو

 7 مهيبن مهلوأو ” ريفغلا عمجلا اذه لكو «فلأ ةئام نع نوديزي مهنإ ٠ لوقن نحنو

 ترمتساف قيدصلا هتفيلخ ءاجو “كلذ ىلع يهو ا يفوت اذإ ىتح ةدحاو ثالثلا نودعي

 دهع ىلع وه امك رمألاو هتفالخ ردص ىضمف “هش رمع هفلخو «يفوت ىتح كلذ ىلع لاحلا

 ٠ هنايبو هببس اني امك اًنالث ثالثلا تلعج كلذ دعب «قيدصلا دهعو ٠ يي يبن

 لبق تاحوتفلا هب تحزن وأ ؛رمع ةفالخ لبق هبحن ىضق نمم ةباحصلا روهمج راصف

 ٠ ةنيدملا يف هدنع نيميقملا ةباحصلا ةيقبل هدقع يذلا هسلجم

 دهع يف مهعامجإ هبشي اب ضوقنم ةباحصلا لمعب لالدتسالا نأ - ذئيح - انملعف

 ٠ هفالخ ىلع قيدصلا

 ىلع ناك ام فلاخي ًالمع اولمعي نأ هعم نم اشاحو هاشاح هش باطخلا نب رمع لمعو

 ةعدب وهو ثالثلا قالطلا عاقيإ نم اورثكأو «اولجعت سانلا نأ ىأر امنإو ٠ ياع یا ع

 مه قيض نع هوتأ امو ؛مثإ نم هوبكترا ام ىلع اًریزعتو اًبيدأت «هولاق اب مهمزلي نأ ىأرف ؛ةمرحم

 ٠ ةعسو رسيو هنع ىنغ يف

 ةنمزألا فالتخاب فلتخي وهو ؛ةمئألا داهتجا نم داهتجا هشت رمع نم لمعلا اذهو

 ٠ ةلأسملا هذهل يلصألا عيرشتلا وه مزاللا رقتسملا لب «ريغتي ال اًمزال اًعيرشت رقتسي الو «ةنكمألاو

 ؛تاملك وأ ةدحاو ةملكب دحاو رهط يف اًنالث اهقلط نإو : هللا همحر مالسإلا خيش لاق



 + ريكس

 لوقي وأ «قلاط مث قلاط مث قلاط تنأ» وأ «قلاطو قلاطو قلاط تنأ وأ (اًنالث قلاط تنأ) لثم

 «ةقلط ةئام وأ «تاقلط رشع وأ . قلاط تنأ : لوقي مث «قلاط تنأ : لوقي مث «قلاط تنأ :

 تناك ءاوس «لاوقأ ةثالث هيف فلخلاو فلسلا نم ءاملعلل اذهف . تارابعلا نم كلذ وحنو

 . اهب لوخدم ريغ وأ اهب الوخدم

 اهراتخا «هنع ةميدقلا ةياورلا يف دمحأو يعفاشلا لوق وهو «مزال حابم قالط هنأ : اهدحأ

 . يقرخلا

 «هباحصأ رثكأ اهراتخا «دمحأو ةفينح يبأو كلام لوق وهو «مزال مرحم قالط هنأ : يناثلا

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم فلخلاو فلسلا نم ريثك نع لوقنم لوقلا اذهو

 فلسلا نم ةفئاط نع لوقنم لوقلا اذهو «ةدحاو ةقلط الإ هنم مزلي الو مرحم هنأ : ثلاثلا

 يبأ باحصأ ضعب لوق وهو «مهدعب نمو نيعباتلا نم ريثك لوق وهو «ةباحصلا نم فلخلاو
 . دمحأو كلامو ةفينح

 ام ةنسلاو باتكلا يف سيلو . ةنسلاو باتكلا هيلع لدي يذلا وه «ثلاثلا » لوقلا اذهو

 يف امنإ لب . ا هع رهاب ا ب يمال مازلإلا بجوي

 لدي اذه ىلعو . مسي هلوسرو هللا هحابأ يذلا قالطلا قلط نم كلذب مازلإلا ةنسلاو باتكلا

 اميف موصعم 00 8 نأ نيملسملا نيب عازن الو .... عرشلا لوصأ رئاسب رابتعالاو سايقلا

 اًضيأ ةمألا كلذكو «نيملسملا عامجإب ةمألل هعرش اميف موصعم وهف «ىلاعت هللا نع هغلبي

 . )١١/۲١([ ىواتفلا عومجم يفأ . ةلالض ىلع عمتجت نأ ةموصعم

 رذنلا نيبو «هب فلحلاو قالطلا نيب رهاظ قرفلاو : رخآ عضوم يف ىلاعت هللا همحر لاقو

 ينيد ىضق وأ ې ىضيرم هللا ىفش نإ : لاقف ةجاح هللا نم بلطي لجرلا ناك اذإف «رذنلاب فلحلاو

 اذهف «ةبقر 5 وأ ارهش موصأ وأ مهرد فلأب قدصتأ نأ ىلع هللف ةدشلا هذه نم ينصلخ وأ

E ORE Eنيميلا هجو ىلع رذنلا قلع اذإو . عامجإلاو ةنسلاو  

 ةباحصلا دنع اذهف «ةقدص يلامف وأ «جحلا يلعف اًنالف تجوز نإ وأ مكعم ترفاس نإ : لاقف

 عومجمإ . نيمي ةرافك هازجأ همزتلا اب في مل اذإف «رذانب سيل رذنلاب فلاح وه ءاملعلا روهمجو

 !(؟50- ۲۹۲ / ”ه) ىواتفلا

 . فارطألا ةليوطلا ةريهشلا ةلأسملا هذه نايب يف اهانقس ةصالخ هذه

 ةلاسم اهنآ املاط نيملسملا :تمسق ىلا تازوقلا هذه بجو ال هب:لوقلاق.«نيلوقلا الك لغو

 1 . ملعأ هللاو . ةيفالخ ةيعرف
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 ءاسنلا ةرشع باب - ه
 . هبحاصل نيجوزلا نم دحاو لك ةرشاعم ىلع ءاملعلا ملكتي بابلا اذه يف

 ةراشإلا تمدقت دقو ءاهجوز ىلع ةأرملا قوقح نم اًضعبو «لجرلا قوقح نم اًئيش نونيبيف

 . [حاكنلا باتكإ ةمدقم يف كلذ نم ءيش ىلإ

 امهنم لك صرحيلف ءاقوقح هبحاص ىلع نيجوزلا نم لكل نإ : انه هلوقن ام ةصالخو

 a ERE U قلع

 . اهئاصقتساو اهئافيتساب اهبحاص ددشي الأ ىلوألاف اذه عمو

 تحلصو مهرومأ تماقتسا «ةميكحلا ةديشرلا ةلماعملا هذه امهنم دحاو لك ىعار اذإف

 ةرمثف «هئادأ يف قحلا هيلع نم لهاستو «آلماك هقح بلط يف امهنم لك ددشت نإو. مهلاوحأ

 يتلا ؛ةمحرلا مهنع عزنيو رسالا ككفتو «قارفلا اهبقعي يتلا هلا ةرشعلاو هدكنلا شيعلا كلذ

 ST وام مع يبنلا اهلأس

eT 7“ |ماقأ يتلا ىلع ركبلا جور اَذِ كا :لاق  

 رو :ةبالق وبأ لاق 0 ل ا مَسَق مث اعبس اًهدنع

 . )145١([ مقر ملسمو ((0115)و (011) مقر يراخبلا] . ت ىلا ىلإ عقر سن نإ :تلقل تعش

 :يلامجإلا فعلا *

 ةمايقلا موي ءاج لام نير ملا مانعا ىلإ ليملاو «بجاو تاجوزلا نيب ٍمسَقْلا يف لدعلا

 . هتقاطو ناسنإلا ةتكم نم وه اميف نهنيب لدعلا بجيف . هلمع سنج نم كلذو «لئام هّقشو

 اذهف - ةبحملا رثأ نوكي امم هيعاودو ءطولاك هتعاطتسا ريغ ىف وه ام - هيلع ردقي ال امو

 يعش ال ناقه تلك هوس لا ىف عراق
 اهدنع ماقأ «بيثلا ىلع ركبلا جوزت اذإ هنأ نم «ثيدحلا يف ركذ ام «بجاولا مسقلا نمو

 . ةيوسلاب هئاسنل مسق مث «جاوزلاب دهع ةثيدح اهنوكل ؛اهلجخو اهتشحو ليزيو «اهسنؤي اًعبس

 . ىلوألا نم اذه ىلإ ةجاح لقأ اهنوكل ؛اًنالث اهدنع ماقأ بيثلا جوزت اذإو

 نم : اولاق اذإ ةاورلا نأل ؟عفرلا مكح هل يذلا ثيدحلا اذه يف ءاج «ديشرلا مكحلا اذهو

 . مي يبنلا ةنس الإ نودصقي الف «ةنسلا
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 اه ةئامئثالثلا دعب نماثلا ثيدحلا س

eنأ دارأ اذإ مكدَحأ نأ وَلا : هل هي هلل و : لاق هيت سابع نبا  
 لق سوس و 2 5 ہوس ا 7

 ر رر و يلي دقي نإ هْنِإَف انقر م َناَطْيَشلا تين ناّطْيَشلا انج لا هللا ا لآ ا
2 

Is(ه130)و (۳۲۸۳)و (۳۲۷۱)و (151) مقر يراخبلا| .  

 . )۱٤۳٤([ مقر ملسمو «(1۳۸۸)و

 اذإ لجرلل يغبني هنأ وهو «عامحجلا بادآ نم اًئيش فيرشلا ثيدحلا اذه يف ميا يبنلا نيبي

 . رتبأ وهف (هللا مسب» ب هيف ادبي ال رمأ لك نإف (هللا مسب» : لوقي نأ هتمأ وأ يحب عامج دارأ

 ىلاعت هللا ردق نإف «انتقزر ام ناطيشلا بنجو ناطيشلا انبنج مهللا» عفانلا ءاعدلا لوقي نأو

 «ةمصع يف - كرابملا ءاعدلا اذهو ىلاعت هللا مسا ةكربب - نوكيسف «عامجلا كلذ نم دلو امهل

 . ناطيشلا هرضي الف

 .ةيعرشلا بادآلاب نرتقت امنيح «تادابع ناسنإلا تاداع نوكت ةفيرشلا بادآلا هذه لثمبو

 . لامعألا هذه نايتإ يف ةح اصلا ةينلاو

 ررضلا عيمج يف مومعلا ىلع ثيدحلا اذه لمحي مل هنأ : 2 ضايع يضاقلا ركذ

 ىتح «ررضلا مومع ىلع هلمح لمتحي هنأ 2""(ديعلا قيقد نبا» ركذ . ءاوغإلاو ةسوسولاو
 نما ناك إو برا اته لانو لا ورال لاب اماه لغوي ذأ ليتر للا
 يصاعملا نم اًموصعم نوكي نأ كلذ ىضتقا «مومعلا ىلع هانلمح ول اننأل ؛لصألا فالخ ىلع

 . مي هب ربخأ ام عوقو نم دب الو «كلذ قفتي ال دقو ءاهلك

 . عقاومو اًبابسأ ءيش لكل لعج عراشلا نأ : هلاثمأو ماقملا اذه يف لاقي ام نسحأو

 دجوت مل نإو . هيلع ٠ بتر يذلا ببسملا جو «عناوملا تفتناو «بابسألا تدجو نإف

 ذيعتسيو «عماجملا يمسي 1 انهف . عقي مل «عناوملا اهعم تج كلو «تادجو وأ «بابسألا

 لاكشإلا عفدني اذهبو . بولطملا ققحتي الف «هفعض وأ ا لاطبإ يضتقت عناوم دجوت نكلو

 . ةلأسملا هذه يف «ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت» هيف ريحت يذلا

 . ٤۳١( / 5) «ماكحألا ماكحإ» يف (۲) , )٠١ / o) ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا هركذ (۱)



 =< )64( sees راقتألا ةدمغ جرت 0
 ١ ةدئاف د:

 بهذم نكل «ءاملعلا نم ةفئاط همرح دقف لزعلا امأو : ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش لاق

 . ةأرملا نذإب زوجي هنأ ةعبرألا ةمئآلا

 ١ ةيناخ ةدئاف +

 اهيلع اهجوز E نم اهب كلمأ اهجوز ناك تجوزت اذإ ةأرملا : اًضيأ لاقو

 اذإو . ةمئألا قافتاب اهمأ وأ اهوبأ اهرمأ ءاوس «هنذإب الإ هلزنم نم جرخت نأ اهل سيلف «بجوأ

 اهيف هللا دودح ظفحو هيلع بجي امب همايق عم رخآ ناكم ىلإ ناكم نم اهب لقتني نأ لجرلا دارأ

 «ناملاظ امه نيوبألا نإف ءاهيوبأ نود اهجوز عيطت نأ اهيلعف «كلذ يف هتعاط نع اهوبأ اهاهنو

 . /(555 2 550 /9:9) ىواتفلا عومجمأ . جوزلا اذه لثم ةعاط نع اهايهني نأ امهل سيل

 5 ادا و

 ةيبنجألاب ةولخما نع يهنلا 007 5

 در ص 0

 ىَلَع لوُخدلاَو مكايإ : :َلاَق 0 0 اا ۹+

 ؟توملا ومكلا» لاق ؟ومخلا تيأ نأ كفا لوسر ا :راصنألا نم لجر لاقف . «ءاَسّنلا

 . 01۷10 مقر و )٥۲۳۲( مقر يراخبلا]

 جوزلا وخأ محلا: لو ثيللا تعمس : :َلاَق بهو نبا نع رهاطلا يبأ نع «ملسم» لو

 ا لا أمو

 هينا هو نيالا نلف جودك علا ١ نتا وولف ,رمضم لعفب لوعفم :مكايإ

 ءاسنلاو ,ءاسنلا ىلع اولخدت نأ مكسفنأ اوق : مالكلا ريدقتو . هنع زرحتيل روذحم ىلع بطاخملا

 . بوصنملا ىلع فوطعم «لوخدلا» و «مكيلع نلخدي نأ

 . ومحلا ةولخ مكح نع انربخأ ينعي : ومحلا تيأرأ

 نباو «خأ نم «ةجوزلا بيرق : وه .زمهي مل واو اهدعبو ميملا مضو ءاحلا حتفب : ومحلاو

 همعو هيبأك «ةأرملا جوز براقأ ءامحألا نأ ىلع ةغللا لهأ قفتا : يوونلا لاق . امهوحنو مع

 . )٤٤۸/١([ ةياهنلا| . مهوحنو همع نباو هيخأو
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 كالهلا نم «ركني ال يذلا هلوخد ىلع بترتي امل «توملاب ؟ومحلا  هبش : توملا ومحلا
 تا وکلا ءيشلا فصت برعلاو : ((۳۳۲ /۹)] يرابلا حتف يف لاق . ينيدلا

 يرد ا هنزل وه ةو تا نقلا قلع. وكدا نم يا ر

 عقتف «ةيوق يصاعملا ىلإ عن": الأو «ةفيعض سوفنلا نإف ءامهثلا ةا ناك الإ ةأرماب

 . هبابسأو رشلا نع اًداعتبا نهب ةولخلا نع ىهنف «تامرحملا

 لوخد ىلإ جاتحا امبرف «جوزلا بيرق وه يذلا ومحلا نع هللا لوسر اي انربخأ : لجر لاقف
 سانلا نأل ؛«توملا ومحلا» : مَ لاقف . ؟ ةصخر نم هل امأ «هتجوز هيفو جوزلا هبيرق تيب

 تعقو امبرف «ةيبنجألا ةأرملاب ولخيف «كلذ راكنتسا مدعو «هلوخدب لهاستلا ىلع اورج دق

 هل سيلف «يدبألا رامدلاو «ينيدلا كالهلا نوكيف «ةبير الو ملع ريغ ىلع تلاطو ةشحافلا

 . 2 نيرويغ متنك نإ «مكئاسنب هتولخ نمو هنم اورذحا لب «ةصخر

 : تيدحلا نم داقتسد ام +

 . ةشحافلا عوقو ةعيرذل ا ؛نهب ةولخلاو تايبنجألا ىلع لوخدلا نع يهتلا - ١

 لاق ٠ ةأرملل مراحم اوسيل نيذلا «هبراقأو جوزلا يخ نم بناجألا يف ماع كلذ نأ - ۲

 ضتقي مل اذإ امأ «ةولخلل اًيضتقم لوخدلا نوكي نأ رابتعا نم دب الو : ديعلا قيقد نبا

 ٠ عنتمي الف كلذ

 . دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولاو «لئاسولا ميرحت باب نم - انه - ميرحتلا - ۳

 ٠ رشلا يف عوقولا ةيشخ «ةماع للزلا نطاوم نع داعتبالا - ٤

 نيب اونكسي الأ بازعلا رمأي هبت باطخلا نب رمع ناك : هللا همحر مالسإلا خيش لاق - 4

 ىلع ةنيدملا اومدق ال نورجاهملا لعف اذكهو «بازعلا نيب لهأتملا نكسي الأو «نيلهأتملا

 . يي يبنلا دهع
200 



 قادّصلا باب - ۷
 «ءامسأ ةدع هلو اهعضب جوزلا ةحابتسا لباقمب « ةأرملل هدعب وأ حاكنلا يف يذلا ضوعلا وه

 . نيايقلاو «جامجالاو ةنسلاو en تاغل ةدع هيفو

 . تايآلا نم اهريغو !4 !« ..بإ «ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوثآوإ : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأف

 مقر يراخبلا| . ديدح نم اًمتاخ ولو سمتلا» : هلوقك ٠ هرمأو «هريرقتو «هلعفف «ةنسلا امأو

 . 1(هىل)

 ٠ هيف صوصنلا رثاكتل «هتيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأو

 ٠ ضوعلا نم كلذل دب الو «حاكتلاب ةحابتسالا نم دب ال هنإف «سايقلا ىضتقموهو

 مظعأ» : ميم هلوقل هفيفخت بحتسي هنأ الإ «هلقأل الو هرثكأل اًدح عرشلا لعنبو

 413 هنو نهرا ةكرو اللا

 نم ةا ا هللا لودسر قالضأ افلا باطلا نرخ نع ةا ارز انو

 . (ةىقوأ ةرشع ىتنثا نم رثكأ هتانب نم ةأرما تقدصأ الو «هئاسن

 نم مكف . عمتجمللو نيجوزلل ةريبك ةحلصم كلذ يف نإف «هفيفخت يضتقي ماعلا حلاصلاو

 تاقفنلاو روهملا يف ةالاغملا ببسب . تاجوز الب اودعق نابش نم مكو «جاوزأ الب نسلج ءاسن

 . ريذبتلاو فرسلا دح ىلإ تجرخ يتلا

 ٠ تاركنملاو شحاوفلا باكترا ىلع مهلمحي «جاوز الب نيسنجلا سولجو

 ةيلاملاو «ةيقالخألاو «ةيعامتجالا اهنمف «فرسلا اذه نع تدلوت «رارضأو دسافم نم مكو

 يف تاموكحلا لخدت نم دب ال هنأ دقتعن يذلاف «عمسنو ىرن ام ىلإ لاحلا تغلب اذإو ٠ اهريغو

 . قيفوتلا يلو هللاو و ؛ةميقتسم ةلداع قرطب سانلا مازلإو «ةمزألا هذه لحل ؟ةلأسملا هذه

 )١( دمحأ هجرخأ )١140 / 5( 2حضوملا” يف بيطخلاو« )١ / 30 ۳١(٠ ؟ةيلحلا) يف ميعن وبأو )۱۸١ / ۲(ء
 ؟فنصملا يف ةبيش يبأ نباو )184 / 4( ٠ يف يعاضقلاو »المسند«()١/ ٠١6 يف مكاحلاو «(1١؟ مقر
 مقر 4108 / ۲) رازبلاو «( 3820 / 0 يقهييبلاو 42178 / ۲) كردتسملا ١4117 - يف يمثيهلا هدروأو «(فشك

 عسمجملا ): / ٠١(٠ لاقو .كورتم وهو نوميم نب ىسيع :همسا لاقي ةربخس نبا هيفو رازبلاو دمحأ هاور :لاقو

 ظافلأ هلو ةشئاع ثيدح نم رازبلا دانسإ يف ةربخس نبا سيل : «فشكلا" قيقحت ىف ىمظعألا ٠

 قر ءاورالا ظنا هظانلا لكو تنسف تح هنأ ةا 0141003
 (م5١11) مقر يذمرتلاو «24 مقر ۱۷ / ١ يئاسنلاو © مقر دواد وبأو )١ / 5١(« دمحأ هجرخأ (۲)

 ثيدح وهو (57 مقر )١ / ١7 يديمحلاو )١84170(.« مقر هجام نباو ٥ / ۲) مكاحلاو ؛؛١0 / ۲) يمرادلاو

 حمص



 چ

 مااملا رر سيت OOD DOD DODD DOE DODD ه40] حن هج

 س ةئامئالثلا دعب رشاعلا ثيدحلا 7

 ص صا رس

 ٠ اهَقادص اهقتع لعجو ةيفص قتعأ ةي يلا نأ ها كلام نب ستأ نع .
 مقر ملسمو «(0085) مقر يراخبلا] )۸٥ / ١50(1.

 :> :يبلامجالا ىنعملا

  0لتقف قيقحلا يبأ نب ةنانك ةجوز تناكو ريضنلا ينب ءامعز دحأ

 ربيخ موي اهنع ٠ ميا يبنلا حتف دقو ١ نيملسملل ءاقرأ نايبصلاو ءاسنلا راصف ةونع ؟ربيخ
 ا ب يسلا ةر

 بهاذلا اهزعل اهب ةمحرو ءاهرطاخل اربج ؟هسفنل ٠ ؛ةليلذ ةمأ اهب عتمتلاب فتكي مل هنإ همرك نمو

 نينمؤملا تاهمأ ىدحإ اهلعجو قرلا لذ نم اهذاقنإب ءاهنأش عفر لب ٠

 كلذو ٠ اهقادص اهقتع لعجو ءاهجوزتو ءاهقتعأ هنأ ٠

 + تددحلا نم دخوب ام :

 | ٠ هتجوز نوكتو ءاهل اًقادص اهقتع لعجو “هتمأ لجرلا قتع زاوج ٠

 ١ - ؛حاكنإلا ظفلب ديقتلا طرتشي ال امك يلو الو دوهش الو اهنذإ كلذل طرتشي ال هنأ

 جيوزتلا الو ٠

 وا نين لش ا وك قارب ىلا و
 هلمعو هتقفشو هتفأر لامك ىلع لدي ام ٠ هسي يبنلا جاوز يف ةصقلا هذه لثم يفو - ؛

 . لذ موق زيزع اومحرا» : لاو كيس ل قيام

 اديس امهو ربيخ ةكرعم يف اهجوزو «نيلوتقملا ةظيرق ينب ىرسأ عم اهابأ تدقف ةلمرأ هذهف

 الو ءاهزعل رسكو اهل لذ «ةمأ وأ ةجوز هعابتأ دحأ تحت اهؤاقبو ٠ لذلاو رسألا يف تعقوو ءامهموق

 َ ٠ اهب ىلوأ وه ناكف “ديس ىلإ ديس نم لقنت نأ الإ اهبلق ربجيو ءاهنأش عفري

 «ةيسنج ةبغرل ءاضرإ سيل «تاجوزلا ىف : ا هل عقو يذلا ددعتلا اذه نأ ملعت اذهبو

 نم هجاوز نكي ملو «راغصلا راكبألا ىلإ دصقل ا «هل نودئاكلاو نيدلا اذه ءادعأ لوقي امك

 ۰ ٠ نهجاوزأ دقفل نعطقنا تابيث

 دصاقملا هذه نع جرخت ال اهاندجول ؟ةدحاو ةدحاو نهب هجاوز ةصق انضرعتسا ولو

 عوضوملا اذه يف فنص دقو !! نوملاظلا نودتعملا لوقي امع هدعبأ امو هاشاحف “ةليبنلا ةميحرلا

 ٠ئطاشلا تنبو داقعلا دومحم سابع لثم نيثدحملا باتكلا نم ددع



 ١ ءاملعلا فالتخا +

 ٠ اًقادص قتعلا لعج زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 سايقلا هنأبو «ةيفص جاوز ةصقب ًالمع «هزاوج ىلإ : قاحسإو دمحأ مامإلا بهذف

 نم اًئيش ىقبتساو اهقتعأ اذإف ٠ اهئطو ةعفنمو اهتعفنمو هتَمَأ ةبقرل كلام ديسلا نأل ؟حيحصلا
 ؟ زوذحملا وه امو: «كللذ نم عناملا امف ؛هفرصت تحت يه يتلا ءاهعفانم

 هولمح وأ ؛هرهاظ فلاخي اب ثيدحلا اولوأتو ٠ كلذ زاوج مدع ىلإ : ةثالثلا ةمئألا بهذو

 . هب يبنلل ةيصوصخلا ىلع
 لصألا هال لدرس نابي ی عاهة اب را کاک تاس ىلع ينال مضر

 . لقتل ءاصاخ ناك ولو ٠ مومعلا ؛ماكحألا يف لصألا نأ امك “رهاظلا ىلع ثيدحلا ءاقب

 س ةئامثالثلا دعب رشع يداح لا ثيدح ا ه

 إ :تَلاَقَق ا ا ا هللا لوو 5 ”يدعاستلا دب دعس 7 2 نا 17

 0 ًاليوط ْتَماَقَ ا

 لاقف ٠ اذه يرازإ لإ يدنع ام :لاَقَق ؟«اهقدصت ءيش نم كدنع لها نا ا

 E .بش سلا هك راإ الو تلج هكا اهتيطعأ نإ «: ا هللا لور

 لها + م هلل لور لقت يه جي ملف سا دید نم امنا ولو سل" "را
 نم كعم امب اهكتجوزا : ميم هللا لوس لاق ٠ معن :لاق ؟«نآرقلا نم م ءيش كعم
 (٥۵۱۳)و (011)و (0115)و (9171)و (۵۰۸۷)و (9 8و (6:18)و (۲۳۱۰) مقر يراخسلال : «نآرقلا

 ۰ |(01470) مقر ملسمو «(0۸۷۱) و (59١0)و (0141)و

 :يلامجإلا ىنعما *

 ؛قادص ٍريغب هل اهسفن بهت نم هجوزت : اهنم ٠ هريغل تسيل ماكحأب يع ىبنلا صح

 ا يل

 قدح كوك اهلعل "ايت ةحازمازلا نه نبومش ابرك | *«نينمؤملا نود نم كل

 ؛تسلجف ءاهنع ضرعأف ءاهلجخي الثل ؟اهدري مل هنكلو “هسفن يف عقت ملف اهيلإ رظنف ٠ هئاسن
 ٠ ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهينجوز “هلا لوسر اي : لجر لاقف

 ام : لاقف . ؟ اهقدصت ءيش نم كدنع له» : هل لاق ؛حاكنلا يف مزال قادصلا نأ امبو

 اًتاح ولو سمتلا» :هل لاق كلذلف «هل رازإ ال اًنايرع ىقبي هرازإ اهقدصأ اذإ ٠ يرازإ الإ يدنع



 لاق . معن : لاق «؟ نآرقلا نم ءيش كعم له" : لاق ءيش هدنع نكي مل املف . (ديدح نم

 . «اهقادص نوكيف «هايإ اهملعت نآرقلا نم كعم امب اهكتجوز» : هي
 ٠ تيدحلا نم دافتسم ام >:

 ١ - حالصلاو ريخلا لهأ نم لجر ىلع «هتنبا لجرلا وأ ءاهسفن ةأرملا ضرع زاوج .
 «كلذ يف ةمكحلاو ءاهنم جاوزلا ديري يتلا ةأرملا ىلإ جاوزلا يف هبغر هل نم رظن زاوج - ١

 نوملسملاو . «امكنيب مدؤي نأ ىرحأ وهف ءاهيلإ رظنا ١ : هلوقب يع هيلإ راشأ ام
 يف اهبيطخ عم اهكرتب «ىلاعت هلل دودح نوزواجتملا : مهنمف . ضيقن يفرط نيب نآلا

 الف اهنونكي نيذلا نورصقملا : مهنمو . تاولخلاو «تالحرلاو «تاهزنتملاو «حراسملا

 : ىلاعت لاق امك قحلا وه طسولا ليبسلا كولسو . جاوزلا ديري نم اهتيؤر ىلإ لصي

 15107 :ناقرفلا| | «اماوق كلذ نيب ناكوإ

 . اهئابرقأ نم يلو اهل سيل يتلا ةأرملا ىلع مامإلا ةيالو -

 ٠ نيضوعلا دحأ هنأل ؟حاكنلا يف قادصلا نم دب ال هنأ - 5

 باب ثا ىلع «ديدح نم اقا رل: هرقل جعلت ادج ارس وکی نا زوجي <
 .كلذ نايب مدقت دقو «ةريثكلا حلاصملا نم كلذ يف امل . ريقفلاو ينغلل هفيفخت

 ىلإ عجرو «دقعلا حص «ركذي مل نإف «عازنلل عطقأ نوكيل دقعلا يف قادصلا ركذ ىلوألا - 5

 ةأرملا هب ىضرتف «دقعلا لبق ةأرملا ىلإ لجرلا هلسري نأ نآلا ةداعلا ترجو ٠ لثملا رهم

 . دقعلا يف هركذ ىلإ ةجاح مّن نوكي ال ذئنيحف «دقعلا نوكي اضرلا دعبو ءاهلهأو

 . ثيدحلا اذه يف ركذت مل ثيح «بجت ال دقعلا ةبطخ نأ - ۷

 ريغ وأ «ةعنص وأ «بدأ وأ «هقف وأ «نآرق ميلعتك «ةعفنم قادصلا نوكي نأ حصي هنأ - ۸

 «لجرلا اذهل ةيصوصخلا ىوعدب «نآرقلا ميلعت قادصإ مهضعب عنمو . عفانملا نم كلذ

 نأ لصألا نأل ؟ءيشب سميلو ٠ نآرقلا لهأ نم هنوكل اهب هجيوزت نأب ليوأتلا وأ

 (نآرقلا نم اهمّلعف ثيدحلا ظافلأ يف درو دق هنأو «ةماع ماكحألا

 ل ا هيلع لاد ظفل لكب دقعني حاكتلا نأ - 4

 يك اكمال طفلي اكلم و و

 . هريغ ىلع جيوزتلا ظفل نوحجري «صاخ ظفلب دقعلا اوديق نيذلاو



 == (o40) ههص دم مص د صمو هم همم راجخألا ةطمغ جرف

 اددع رثكأ جيوزتلا ظفلب هوور نيذلا نأ هتمدق امم ررحت يذلا : )۱١۲/۹([ رجح نبا لاق

 ٠ كلذ لثم ظافحلا نم مهيفو اميس الو جيوزتلا ظفل ريغب هوور نمم

 ةثالثلا ظافلألا نأ نم عنام كانه سيلف - لمتحم وهو - ثيدحلا ظافلأ يف درو ماد امو

 ؛تالماعملا عيمج يف خوسفلاو دوقعلا ظافلأو بطاخلا عم ةرواحملاو ٠ مالكلا قايس 2 .دمب تعقو

 ٠ اهيناعم ىلع اهب لدتسيل تءاج امنإو «ةالصلا ريبكتو ناذألاك ءاهب اًديقم ص لأ تسيل

 . حلاص وهف ءدارملا ىنعملا ىَّدأ ظفل يأف

 (ميقلا نباو «ةيميت نبا١ مالسإلا خيش رايتخاو ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق وهو

 تكس لب ءاهيف بغري مل نيح اهدري مل ذإ متيم هفطلو هقلخ نسح ثيدحلا يف - ٠

 ٠ هباحصأ ضعب هنم اهبلط ىتح

 ال هنأل ؟ديدحلا متاخ سبل زاوج ىلع باتكلا ثيدحب ةلالد ال : ءاملعلا ضعب لاق - ١

 نم متاخ هيلعو ماس يبنلا ىلإ لجر ءاج دقو «سبللا زاوج ذاختالا زاوج نم مزلي

 اذه جرحخأ دقو ٠ هحرطف “؟ رانلا لهأ ةيلح كيلع ىرأ يل ام" : لاقف «ديدح

 ٠ ننسلا باحصأ ثيدحلا

 هه ةئامثالثلا دعب رشع يناثلا ثيدح ا س

NYفوع نب نمحرلا دبع ىأ) کک هللا ا و كلام سَ  

 ارا تجر ا لر اي ل ؟(ميهما : ا يل َلاَقَق «نآرفعَز عر هيلعو

 1 «ةاشب ملوأ «كَل هللا كراب» : ا 6 . ETE نزولا ؟(اهتقدصأ ام» :لاقَف

RO OO EE ENE00  

 ١ بيرغلا د

 * يشكرزلا لاقو < ةلمهم نيع مث «ةلمهم لادو «ءارلا حتفب : عدر

 ٠ هباضخو نارفعزلا رثأ وهو «ىنعملا ةهج نم حصل ةمجعملاب ئرق ولو

 .؟دسحلا يف بيطلا رثأو هنم خطل وأ نارفعزلا ؛عدرلاو : 148١ صإ سوماقلا يف لاق

 ىنعمب رمأ لعف مسا «ةنكاس ميم مث «ةحوتفم ءاي اهدعب «ءاهلا نوكسو «ميملا حتفب ٠ : ميهم

 . كلام نبا دنع ينربخأ»

 امو كلام : اهانعم «ةينامب ةملك# : 1085 /9) ننسلا ملاعم يفإ يباطخلا لاقو



 املف «ءاسنلاب قيلي الف «هرثأ رهظي يذلا بيطلاو «هيلع ىتلا ةرفصلا هيلع ركنأ هنأكو . ؟“كنأش

 E اصور سلاما كا علف

 . مهارد ةسمخ نزو هنإ : اولاق . مهيدل فورعم بهذلل رايعم :بهذ نم ةاون نزو

 . كالمإلا ماعط وهو «ةميلولا نم قتشم «رمأ لعف : ملوأ
 ٠ :يلامجإلا ضعملا +

 ىلوألا ناكو «نارفعزلا رثأ نم اًنيش «فوع نب نمحرلا دبع ىلع مسي يبنلا ىأر
 . هيلع يذلا اذه نع - راكنإب - هلأسف . هرثأ ىفخيو «هحير رهظي امب اوبيطتي نأ لاجرلاب

 . كلذ يف هل صخرف «هجوز نم هباصأ دقو «جاوزب دهع ثيدح هنأ هربخأف

 ءاهنم نسحلا ىلع مهرقيل مهلاوحأ دقفتي «مهيلع اًقوطع «مهب اًيفَح مي ناك الو

 هل هللا اعدف . بهذ نم ةاون نزو لداعي ام : لاقف . لا «حيبقلا نع مهاهنيو

 . ةاشب ولو هجاوز لجأ نم ملوي نأ هرمأو «ةكربلاب يي

 : ثيدحلا نم دخوب ام د

 . لاجرلل بيطلا نم هرثأ رهظي امو نارفعزلاب بيطتلا ةهارك - ١
 . مهينعتو هينعت يتلا «مهلامعأو مهلاوحأ نع هلاؤسو «هباحصأل دئاقلاو يلاولا دقفت - ؟

 نزو الإ هتجوز قدصي مل «فوع نب نمحرلا دبع اذهف . قادصلا فيفخت بابحتسا - ۳

 | . بهذ نم مهارد ةسمخ

 . ةداعلاو عرشلا ىضتقم ىلع ءانب «حاكنلا يف قادصلا لصأ ىلإ ةراشإلا - ٤

 كرابو كل هللا كراب» ءاعدلا اذهب جوزتملل ءاعدلا درو دقو . ةكربلاب جوزتملل ءاعدلا - 5

 . 27 «ریخب امكنيب عمجو كيلع

 قيقد نبا لاق .راسيلا يوذ نم ناك اذإ ةاش نع لقت الأو «جوزلا نم ةميلولا ةيعورشم - 1

 نم وهو «سرعلا لجأل ذختملا ماعطلا : ةميلولا : )١١/٤([ ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا

 . ةميلولل سانلا عامتجاب حاكنلا راهشإ هدئاوف نم لعلو ءاعرش تابولطملا

 يف يئاسنلاو . حيحص نسح :لاقو (۱۰۹۱) مقر يذمرتلاو «(۲۱۳۰) مقر دواد وبأو ۳۸۱١(«‹ / ۲) دمحأ هجرخأ )١(

 . حيحص ثيدح وهو هش ةريره يبأ ثيدح نم )١1405( مقر هجام نباو « )3٠١١١89/ ١( ؟ىريكلا»



 هج ۹۷) 210 20 O هذ هج هنو ه2: تن: هجج O O 2: هج هت: 2 © رماجعألا طمع لفت

 فراعتلا لصحيل ؛ريخلا لهأو «ءارقفلاو «ناريجلاو «نيجوزلا براقأ اهيلإ ىععدي نأ - ۷

 . ءاليخلاو «ةاهابلاو «فرسلا بنتجي نأو «ةكربلاو «فلاتلاو

 زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ : ۱۹٤([ - 197 /۳۲) ىواتفلا عومجم] مالسإلا خيش لاق - ۸

 . مهعامجإب اهب لخد اذإ لثملا رهم قحتستو «قادصلا ضرف نودب حاكنلا دقع

 كلذ ناك هايإ اهيطعي الأ يوني وهو «هتمذ يف ًاريثك اًنيد اهقدصأ اذإو : اًضيأ لاقو - 4

 ءايزرلل هلا رك وم ءايرتكلاو الا تاععضا نفعي لك امو فاع اار

 ركنم اذهف «هايإ مهيطعي الأ يوني وهو «جوزلا نم هذخأ نودصقي ال مهو «رخفلاو

 بلاغلا يف وهو «هيدؤي نأ جوزلا دصق نإو . ةعيرشلا نع جراخ «ةنسلل فلاخم حيبق

 اوذآ دق ةأرملا لهأو «هتانسح صقنل ضرعتو هتمذ لغشو هسفن لمح دقف «هقيطي ال
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 وهو قالطإلا نم قتشم . قاثولا لح :(۱۸۸/۸) برعلا ناسلإ ةغللا يف - قالطلا

 يوغللا هانعم نم دف يعرشلا فيرعتلاو « جيوزتلا ةدقع لح : عرشلا يفو . لاسرإلاو كرتلا
 . هريرقتب عرشلا درو يلهاج ظفل وه : نيمرحلا مامإ لاق .ماعلا

 . حيحصلا سايقلاو ‹ عامجإلاو « ةنسلاو « باتكلا يف تباث همكحو

 . تايآلا نم اهريغو [۲۲۹ ةرقبلا] (ناترم قالّطلا# وحنف باتكلا امأف

REYهريرقتو هلعف نم هريغو 29 «قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ» : لع هلوقف  

 . هيضتقي سايقلاو هيلع ةعمجم ةمألاو . مي

 دصاقملل «قالطلاب دقعلا كلذ خسفي هنإف هضارغأو هحلاصمل دقعلاب حاكنلا متي ناك اذإف

 بغر يذلا «حاكنلا ىرعل لح هنألو «مدقتملا ثيدحلل «ةهاركلا «قالطلا يف لصألاو .ةحيحصلا

 يف ببس قالطلا نإف اذل . ايندلاو نيدلا حلاصم نم ريثكل اًببس هلعجو هيلع ثحو «عراشلا هيف

 . داسفلا بحي ال هللاو ءاهداسفإو حلاصملا هذه لاطبإ

 صالخلا هب لصحي ذإ «ميظع لضفو «ةريبك ةمعن هيلإ ةجاحلا دنع هنكل «عراشلا ههرك انه نمف

 وأ «قالخألا يف ءوس وأ «نيدلا يف فعضل امإ «هعم ءاقبلا يف ريخال نم قارفو «ةرملا ةرشعلا نم

 . ةمحرلا عساو ميلع ميكح هللاو . عامتجالا دكنو ةايحلا قلق ببسي امم كلذ ريغ

 عم ةيشمتملاو «حيحصلا لقعلل ةقفاوملا اهنأو «هتاعيرشت ومسو «نيدلا اذه لالج فرعت اذهبو

 دوهيلل اًقالخ «رومألل ماوقو ماكحألا طسو يف ةيتآلا ةيفيكلا ىلع قالطلا عرشبو سانلا حلاصم

 . دح الو دع الب نوعجاريو نوقلطي نيذلا نيكرشملاو

 مل نإو اهجوز قنع يف الغ ةجوزلا نوكتف «قالطلا نوحييي ال نيذلا ىراصنلل اًمالخو
 . هعفاتمو «هحلاصم اوأر امل اكيرمأو ابوروأ هب تذحخأ اذلو «حاكتلا حلاصم ققحت مل وأ «هقفاوت

 . ميلع ميكح هللاو

 )١( ىنابلألل «ليلغلا ءاورإ» باتك : رظنا . فيعض ثيدحلا )٠١5 / ۷( ىلوألا ةعبطلا .



 هض 6044|{ تك 5 5 5 ه5 55 5 هه ه5 5 جه 55 ماجعألا طمع خلفت

 «نيرتفملا بيذاكأ نع ةليعب 2« ىه امك سانلا ىلإ هحمسلا هتاعيرشتو نيدلا اذه مدق ولو

 1 ةماعلا هتلاسر تققحتو «ماعلا ماظنلا وه نيدلا حبصألو «فصنم لك هب ذخأل ؟نيعطنتملا تافارخو

 - . ةثامتالفلا د دعب 00 ثلاغلا ثيدح ا ه

 ا 63 دج هل نر هن ا, کک ذل نو
 م6 و ع هس ل سيل ل ےک م رورو

 رع هللا رم امك ةدعلا كلن « ءاهسمي نأ لبق اهقلطب نأ هَل ادب نإف « سهْطَتف ضيحت مث رهطت

 . 101811) مقر ملسمو (50١7)و (۸٥۲٥)و (0161)و (۹۰۸) وقر يراخبلا . (لجو
 ل وو بی “ج

 ملسأ اة ا ال

 Ss ملسمإ . را

 :ىلامجإلا ىضحملا *:
 ظيغتف « اب يبنلل هوبأ كلذ ركذف «ضئاح يهو هتأرما تإ رمع نب هللا دبع قلط

 نم رهطت ىتح اهكاسمإو اهتعجارمب هرمأ مث . ةنسلا قفاوي مل ءامرحم اًقالط اهقلط ثيح ءاًبضغ
 هسفن يف ري ملو اهقالط هل ادب نإ - كلذ دعبو . اهنم رهطت مث ىرخأ ضيحت مث ةضيحلا كلت
 . ءاش نمل اهيف قالطلاب هللا رمأ يتلا «ةدعلا كلتف . اهأطي نأ لبق اهقلطيلف - اهئاقب يف ةبغر

 صال ويرسل يب حجل حا

 . اهعجارف «هيبن رمأ هتك لثتماف ءاهقالط

 ١ - عراشلا انما: ىلع نضل يذلا يعدبلا قالطلا نم هنأو «ضيحلا يف قالطلا ميرحت :

  - ۲هعوقو ىلع ليلد ءاهتعجرب رمع نبا مسی هرمأ .
 هللا ءاش نإ كلذ يف فالخلا يتأيو «قالط دعب الإ نوكت ال ةعجرلا نأ هتهجوو

 هلمحو «يعازوألاو دمحأو ةفينح وبأ بهذ هيلإو «بوجولا يضتقي اهتعجرب رمألاو

 ءادتبا نأب اوجتحاو دمحأ نع ةياورو يعفاشلا هيلإ بهذو تاشلا ىلع مهضعب

 كلذك هتمادتساف بجاوب سيل حاكنلا .

  - ۳رهطتف ضيحت مث رهطت ىتح اهكاسمإو «ضيحلا يف اهقلط اذإ اهعاجرإب رمألا .



 مالعلا ريسيت DDD DDD 2: 2: 2: 2 جه 0 | تك

 . هيف عماج رهط يف قالطلا زوجي ال هنأ ىلع ليلد اهسمي نأ لبقإ هلوق -

 كلذ يف اهعقاو امبر جوزلا نأ وه ةيناثلا ةضيحلا نم رهطت ىتح اهكاسمإ يف ةمكحلا ~0

 .!اهسم ترهط اذإفإ ثيدحلا قرط ضعب يف ءاج اذلو ةرشعلا ماود لصحيف ؛رهطلا

 .حاكنلا يف دوصقملا هنأل ءطولاب الإ اهتحص ملعت داكت ال ةعجرلا : اربلا دبع نبا 7 لاقو

 نم عنملا يف ةمكحلا امأو . ةدعلا لوط ةيشخف ؛ضئاخلا قالط نم عنملا يف ةمكحلا امأو

 املع ولو .امهدحأ وأ ناجوزلا مدنيف ٌةلماح نوكت نأ ةيشخف هيف عماجملا رهطلا يف قالطلا

 : ىلاعت هلوق ىلإ عجار اذه لكو ٠ ةرفنلاو ا لصحو ةرشعلا انسحأل لمح لاب

 . ةيفخو ةرهاظ كنارسأو مّكح هعرش يف هللوإ١ قالطلاإ إ «نهتدعل نهوقلطَق»

 : ءاملعلا فالتخا د:

 ٠ ضيحلا يف قالطلا عوقو ىلإ : يي ةعبرألا ةمئألا مهنمو - ءاملعلا روهمج بهذ

 نوكت الو OTT عاجتراب رمع نبا يع هرمأ كلذ ىلع مهليلدو

 . !اهقالط نم تبسحفإ ثيدحلا ظافلأ ضعب يف نألو ههل قباس قالط دعب الإ ةعجرلا

 نأ ىلإ ميقلا نبا هذيملتو (ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنمو - ءاملعلا ضعب بهذو

 . غال وهف عقي ال قالطلا

 هتارما قلط: رضع نی هلا دبع: نأ) 217: فاشلاو ٠ ىواو نأ ور اك كلذ لغ الدار

 : كيه ا ملو يلع اهّدرف : هللا دبع لاق «ضئاح يهو

 . كيش اهري ملوإ : هلوق نودب ؟ملسم» يف ثيدحلا اذهو
 ٠ اهلك ثيداحألا هتفلاخمل هثيدحلا اذه ءاملعلا ركنتسا دقو

 اهتعجرب رمألا نأب روهمجلا ةلدأ نع [(۲۲۳ - 5١8 /6) داعملا دازإ (ميقلا نبا باجأو

 ؛ىغلم وهف عرش هيف نوذأملا هتقو يف عقي مل قالطلا نأل ؛ىلوألا اهلاح ىلع اهكاسمإ :هانعم

 ريغ هنأل ؟ليلد هيف سيلف !اهقالط نم تبسحفإ ظفلب لالدتسالا امأو . هلاحب حاكتلا نوكيف

 . تيل يبنلا ىلإ عوفرم
 يف هتداع ىلع !ننسلا بيذهتإ باتك يف عضوملا اذه يف شاقنلا ميقلا نبا” لاطأو

 .ملعأ هللاو ٠ ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام حجرألا نكلو «تالوجلاو تالوصلا

 )١( مقر ؟ننسلا» يف )۱۸9( .

 *( حيحص ثيدح وهو )1۸0( مقر «ىربكلا ننسلا» ىف ٠
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 س ةئامثالثلا دعب رشع عب ارلا ثيدحلا و

 . بئاَغ وهو هَل اََقَلَط صفح نب ورُمَع اأ نأ: سيف تنب ةمطاَف نعإ "141

 انيَلَع كل املا و: لاَ هيطْخَسَف . ريعشب هليكو الإ سرا امال اقلط : ةياور يفو

 يفو (ةقفت هيلع كَل سيل : َلاَقف ٤ هَل كلذ ترك ميم هلا لوسر تءاحفا کک
 و ہے ےگ

 اهاََْي ةأَرْما كلتا : لاَق مت « كيرش مآ تيب يف دعت نأ اهرماف: (ئنكس الو
 وو ريوس ك 2م ٤

 تلح اَذِإ اًذِإَف دنع كباب نيعضت ىمعأ لجر هنإق موتکم 0 دنع يدتعا .ياحشمأ ا

 0 ينابطخ ٍمهَج ياو نایقس يبا نب ب ةيواعم نأ هل“ ت رگ تل َتْلَلَح اّمَلَق : تلا. ينينذآف
 لام ال كولعصف ةيواعم امأو ءهقتاع نع هاصع عضب الف مُهَج وبأ امأ١ : ا هللا 0

 ' هللا لعجف « هتحكدف ا ادّيز نب ةماسأ ي ديكنا) : لاق مّن. هته رکیز نب ةماسأ يحكلا هَل

 . NEA: i e 4و دا مس كالا ةا ب تطيشغاو اریخ هيف

 ٠ بد رفا

 ‹ ةتوتبم يهف « هتأرما قالط لجرلا تلل ١5(1: ص)]« حابصملا» يف لاق . عطقلا : تبلا:ةتبلا

 . هيف ةعجر ال اًنئاب اًقالط اهقلط هنأ- انه- دارملاو« اهقالط توتبم لصألاو

 : هطخسأ : ١١5١] ص)!( حاحصلا راتخما يف لاق ءاضرلا دض : طخسلا : هتطخسف

 نيشلا حتفب : كيرش مأ . ةقفنلا تلقتسا اهنأ - انه- دارملاف هلقتسا « هءاطع طخستو . هبضغأ

 مقوم ةباحصلا ءاسن تايلضف ىدحإ: فاك مث « ءاي اهدعب « ءارلا رسكو

 . اهلضفو اهحالصل اهيلإ مهددرت ةرثك« مهنايشغب داري : يباحصأ اهاشغي
 . ىنيملعأ يأ« ةزمهلا دمب : ىنينذآف

 اذهو . اصعلا عضو ناكم وهو « بكتملاو قنعلا نيب ام قتاعلا : هقتاع نع هاصع عضي الف .

 . (« ملسما اتياور ىنعملا اذه رسفيو « نهل هبرض ةرثكو « ءاسنلا ىلع هتدش نع ةيانك « ريبعتلا

 . « ءاسنلل بارض لجرف مهج وبأ امأو' : ىلوألا
 ٠ ءاسنلا ىلع ةدش هيف مهج وبأوا : ةيناثلاو

 ءاهلا نكاس « ميجلا حوتفما مهجاو

 . ريقفلا وه كولعصلاو « رقفلا وه« كلعصتلا «داصلا مضب : كولْعِصَق

 . يزرطملا هطبض « ةزمهلا رسكب : ةماسأ يحكنا

 بحاص نأ رجح نبا ظفاحلا ركذو اهلاقتنا ةصق هيف ركذف يراخبلا امأو«« ملسما دارفأ نم قايسلا اذهب ثيدحلا )١(
 . هيلع قفتملا عم ةمطاف ثيدح دروأف مهو دق ةدمعلا
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 :ىلامجإلا ىنعملا
 ءاهجوز ىلع ةقفن اهل سيل ةتوتبملاو . سيق تنب ةمطاف هتحوز قالط صفح نب ورمع وبأ تب

 ريعشلا تلقتساف «ةدعلا يف تماد اه هيلع ةبجاو اهتقفن نأ تنظف «ريعشب اهيلإ لسرأ هنكلو

 ةقفن اهل سيل هنأ اهربخأف « متي هللا لوسر ىلإ هتكشف . ءيش هيلع اهل سيل هنأ مسقأف .هتهركو
 اهتيب ىلع رثكي كيرش مأ نأ مسي ركذ الو كيرش مأ تيب يف دتعت نأ اهرمأو «ىنكس الو هيلع

 اهبايث تعضو اذإ اهرصبي الف ,ىمعأ ًالجر هنوكل ؛موتكم مأ نبا دنع دتعت نأ اهرمأ ,ةباحصلا ددرت

 « ملعي نأ لبق جوزتتف دتعت نأ يشخف «ديز نب ةماسأل اهدارأ هلعلو ءاهتدع ءاهتناب هربخت نأ اهرمأو

 بجاو حصنلا نأ ام . كلذ يف م تلك ماكر يبنلا تراشتساف «مهج وبآ»و (ةيواعم » اهبطخ تدتعا املف

 ي عيج ابان ا :م دحاوب اهيلع رشي مل هنإف - ريشتسملل اميس ال -

 : لرم هنوكل ةه کف مانا حاكنب اهرمأو e يا و تاسلا

 . ًاريثك ريخ هيف هللا لعجو هب تطبتغاف متلبقف مكي يبنلا رمأ تلثتما اهنكلو

Ty 

 يبنلا هنم بضغ مرحم اذهف قدحاو ةعفد نهب ملكت ىانعم سيل «انالث اهقلط» : هلوق - ١

 هحرش يفإ يوونلا لاق امك - هنكلو . «؟ مك رهظأ نيب انأو هللا باتكب بعليأ» : لاقو إب
 اذه ظافلأ ضعب يف درو امكو . «نيتنثا اذه لبق اهقلط دق ناك : )45/٠١(1- ملسم حيحصل

 . !اهقالط نم اهل تيقب تناك ةقلط اهقلط هنأ )٤١/ 1١58١ مقرإ (ملسم » يف ثيدحلا

 . ًالماح نكت مل ام ءاهتدع يف ىنكس الو ةقفن اهل سيل ياب اًقالط ةقلطملا نأ - ؟

 . !ينينذآف تللح اذإفإ : لاق ثيح نئابلا ةدتعملا ةبطخب ضيرعتلا زاوج - ٣

 .ةمرحم ةبيغ - ذئنيح - نوكي الو حصنلا هجو ىلع هركي امب بئاغلا ركذ -4

 هسم دق «ةماسأ ف ءايلوألاو ةجوزلا هب تيضر اذإ هبسنلا يف ئفاكملا ريغ حاكن زاوج - ه

 . ةيشرق ةمطافو هقرلا

 .:ريعلملا ايم ال دا لكل تضنلا توجو:

 . بجاو ةنامألا ءادأو كنمتئا دقف كراشتسا نمف

 . مهتاعمتجمو مهتتكمأ نع اهداعتباو هلاجرلا نع ةأرملا رتست -ال

 لجرلا ىلإ ةأرملا رظن زاوج ىلع ليلد موتكم مأ نبا تيب يف دادتعالاب اهرمأ يف سيل - ۸
 ل ایک هع اهرب نھ هربا مب ی ام لاجرلا نع ةاعتبالاب راو

 ۳١[. :رونلاإ (نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو# : ىلاعت هللا
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 . ىمعأ هنإ :اتلاقف «موتكم مأ نبا لخد نيح باجتحالاب ةنوميمو ةملس مأ مسي رمأ امكو

 .217ننسلا يف نسح ثيدح «؟ هنارصبت سيلف امتنأ ناوايمعفأ» : لاقف

 انباحصأ رثكأو روهمجلا هيلع يذلا حيحصلا : )45/٠١(1 ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق

 ةنتفلا نإ : لاقو ةيآلاب لدتسا مث . اهيلإ هرظن مرحي امك «يبنجألا ىلإ رظنلا ةأرملا ىلع مرحي هنأ

 ةملس مأ ثيدح ةنسلا نم هيلع لديو . هب ناتتفالا فاخي ءاهب ناتتفالا فاخي امك «ةكرتشم

 . بجي مل هنأ ملعو «بطاخلاب ملعي مل اذإ ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا زاوج - 4
 ٠ - ال وأ ناسنإلا هبحأ ءاوس «ةكربو ريخ مدني يبنلا رمأ لاثتما نأ .

 : ءاملعلا فالتخا دع

 ؟ ال وأ «ةدعلا نمز «ىنكسو ةقفن نئابلل له ءاملعلا فلتخا

 «سابع نباو «يلع لوق وهو «ىنكس الو ؛ةقفن اهل سيل هنأ ىلإ : دمحأ مامإلا بهذف

 نيلدتسم «دوادو «روث وبأو ءقاحسإو «ةمركعو «نسحلاو «سوواطو «ءاطع لاق هبو . رباجو

 دوعسم نباو «رمع نع يورم وهو «ىنكسلاو ةقفنلا اهل نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو . بابلا ثيدحب
 لوقل انبر باتك عدن ال» : رمع نع يور امب نيلدتسم «يروثلا نايفسو « ىليل يبأ نبا هب لاقو

 ءاهقفو «ةشئاع بهذم وهو «ةقفنلا نود ىنكسلا اهل نأ ىلإ «يعفاشلاو «كلام بهذو . «ةأرما

 نم متنكس ٹيح نم نهونكسأ) : ىلاعت هلوقب نيلدتسم ءدمحأ نع ةياورو «ةعبسلا ةنيدمل

 . 1+ قالطلا «مكدجو

 . ضراعملا مدعو ليلدلا ةوقل «لوألا لوقلا وه « حيحصلاو

 .رمع نع تبثت مل ءاهب اولدتسا يتلا ةملكلا هذه نأل ؛ فيعضف يناثلا لوقلا امأف

 ءاهتحص ضرف ىلعو. ال: لاق ؟ هش رمع نع اذه حصيأ - : دمحأ مامإلا لئس دقف

 ميقتسي الف « ثلاثلا لوقلا باحصأ امأو. دحأ لك داهتجا ىلع مدقم شياب يبنلا مالك حيرصف

 : نئابلا مدي ىف تيرا كد اا اهنآل «ةيآلاب لالدتسالا مهل

 |: قدطنإ (ارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل يِرْدت ال» : وا

 . نئابلا يف ليحتسم وهو «ةدعلا نمز يف اهيف هتبغرو ةجوزلا وحن هريغت هانعم ءرمألا ثادحإو
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 ةدعلا باب - ١

 . ةروصحم ةدعلا ةنمزأ نأل ؛لادلا حتفب ؟ددعلا » نم ذوخأم «ةلمهملا نيعلا رسكب - : ةدعلا

 ا ا ر ی
 . 0۹4٠ /۳) ةياهنلا رظناإ عامجإلاو «ةنسلاو

 ةيآلا ۲۲۸ ةرقبلا| 4نهسفنأب نصب رتي تاقّلطملاو# : ا هلوق لثمف «باتكلا امأف

 مأ تيب يف دتعت نأ» ةمطاف سب هرمأ نم بدقت ام اهنم لدا کف تسلل امأو : اهريغو
 .  «كيرش

 . ةريثكلا ةنسلاو باتكلا صوصن ىلإ اًدانتسا ءاهيلع ءاملعلا عمجأ دقو

 هذهو .ةميظع رارسأو مكحل ةقرافملا اهيف صبرتت ةدعلا هذه ىلاعتو كرابت هللا لعج دقو

 . ةقرافملا لاح فالتخاب فلتخت مكحلا

 هباسنألا طلتختف دحاو محر يف نيئطاولا ءام عمتجي الئل ؛محرلا ةءاربب ملعلا :اهنمف

 . هفرش راهظإو « هردق عفرو حاكنلا دقع رطخ ميظعت :اهنمو . داسفلاو رشلا ءاهطالتحخا يفو

 . ةعجرلا نم هيف نكمتي نمز هدنع نوكيف مدني هلعل ذإ قلطملل ةعجرلا نمز ليوطت :اهنمو

 دعب ثدحي هللا لعل يردت الإ : نآرقلا اهيلإ راشأو ةيعجرلا ةدع يف ةرهاظ ةمكحلا هذهو

 ىفوتملا قح يف اذهو هدقفل رثأتلا راهظإو جوزلا قح ءاضق هيفو 4١. قالطلا] «ارمأ كلذ

 . هرمأ لاثتماب هلك كلذ لبق هللا قحو دلولا قحو ةجوزلاو جوزلا قحل ةريثك مكح اهلو ءاهنع

 . قفوملا هللاو هعرش رارسأ نم ميظع رس هرماوأ عابتا درجمف

 ۳ ةئامثالثلا دعب رشع سماخلا ثيدحلا چ

 نبا رماع ينب نم وهو ةلوخ نب دعس تحت تناك انآ ةيملسألا ةعيبس نع |١٠١

 لر يت لف لماح يهو عاملا بح يف هلع ينو هَرَدَب دهش نمم َناَكو يو

 سول ها 8 رے مے رع وع ع

  TTباطخلل تلمجت هي .

 رشا انا كع دق لح یک ا ف هللاو سا 1 كارأ

 . شعر

 )١( ص ثيدحلا صن عجار .كيرش مأ تيب ال موتكم مأ نبا تيب يف دتعت اهنأ ىلع رمألا رقتسا دقو )0714(.



 كح ل

 هللا لوسر تيئاف تيسمأ نيح يباب يلع ْتْعَمَج كلذ يل لاق اَ : لا
 + ج

 سا سا

 نإ جيورتلاب ينمو يلمح ْتْعَصَو نيح تلح دق ياب يناتفاَف كلذ ْنَع لاق ا

 . )١584(1 مقر ملسمو ء(۸٠۳٥) مقر يراخبلا] . ل 37

 ريغ « اهمد يف تناك نو « تعّضَو نيح جورب نأ اًسأَب یر الو :باهش نبا لاقو

 رهط ی اجو هيي ال ہل

 دخول ابابا O ا ةدؤس

 |(177/15) برعلا ناسلإ . ًاليوط ثكحمت مل يأ «نيشلا حتفب : بشنت ملف

 .اهمد نم ترهطو اهسفان عفترا «هانعم . ماللا ديدشتو نيعلا حتفب اا کل

 . )۳٦۸/۹([ برعلا ناسلإ

 . ةحوتفم ىلوألا نيفاك مث «ةنكاس نيع مث «ةدحوملا ءابلا حتفب : ككعب

 :ىلامجإلا عملا د:

 ىتح ًاليوط ثكمت ملف . لماح يهو ةيملسألا ةعيبس هتجوز نع ةلوخ نب دعس يفوت

 اهتدع نم تجرخ دق اهلمح عضوب اهنأ ةملاع تناكو ءاهسافن نم ترهط املف . اهلمح تعضو

 . باطخلل ةئيهتم اهنأ فرعف «ةلمجتم يهو «لبانسلا وبأ اهيلع لخدف . تمت ؛جاوزألل ْتَلحو

 NS , هنظ ةبلغ ىلع - مسقأف

 ٍرهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوقوتي نيذّلاو 8 : ىلاعت هلوق نم
 مكحلا دكأ لخادلاو «ملعلا نم اهدنع ام ةحص نم ةنقيتم ريغ تناكو ١١ :ةرقبلاإ | «ارشعو

 وللا تعضو نيح جاوزألل اهّلحب اهاتفأف كلذ نع هتلأسف « يع يبنلا تتأف . محلا

 نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو# : ىلاعت هلوقب ًالمع ؛كلذ اهلف «جاوزلا سا

 . [٤:قالطلاإ | «نيلمح

 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١ - اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع ةدعلا بوجو .

 .اهلمح عضوب يهتنت «لماحلا ةدع نأ - ؟

 . ناسنإ قلخ هيفو ؛عضو ام لمشي «لمحلا قالطإ مومع - ۳
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 مايأ ةسمخو نارهشو ةرحلل رشعو رهشأ ةعبرأ - لماح ريغ - اهنع ىفوتملا ةدع نأ - ٤
 . ةمألل

 ني را ططسم را يااا CS نيرمعل مل رار درت لح - 0

 . يرهزلا باهش نبا هاور امك «خلإ .. . يلمح تعضو

 ةثالثب ةدعلا باجيإ هيف سيل نآرقلاو : 1754 /۳۲) ىواتفلا عومجم| مالسإلا خيش لاق - 5

 تئطو نم ىلع الو «قالط ريغب اهجوز اهقراف نم ىلع ال ,تاقلطملا ىلع الإ ءورق

 . اهب ينزملا ىلع الو ,ةهبشب

 : نيتبأ نيب خيفوت ×
 نأ ديفي !4 :قالطلا] | 4 َنهَلَمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو# : : ىلاعت هلوق مومع

 نيدّلاو» : یا هلو یو اهلي عضو و ی ا ا عم ل
 ةدع نأ ديفي 41575 :ةرقبلا] | «ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصيرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي

 ضعب بهذ «ضرعتلا اذهلو . ًالئاح وأ «ًالماح تناك ءاوس «رشعو رهشأ ةعبرأ ءاهنع ىفوتم لك

 . لمحلا وأ رهشألاب «نيلجألا دعبأ اهنع ىفوتملا ةدع نأ ىلإ - ةلق مهو - ءاملعلا

 . هب تدتعا ءرشعو رهشأ ةعبرأ نم رثكأ اهلمح ناك نإف

 . ضراعتلا نم اًجورخ «رهشألاب تدتعا «نهلبق تعضو نإو

 صيصخت ىلإ اوبهذ - ةدلاخلا بهاذملا ووذ «ةعبرألا ةمئألا مهنمو «ءاملعلا روهمج نكلو

 ةصاخ هذه ةيآلا نوكتف ءانعم يذلا ةعس تيد 1984 قبلا | 4مکنم نود نيدلاو# ةيآ

 يف ةدع لك ةياغ لمحلا عضو نأب اهمومع ىلع ىلوألا ةيآلا اوقبأو .لامحألا تاوذ ريغ يف

 نأ «صيصختلا اذه دصقيو . لاكشإلا لوزيو «ةلدألا عمتجت .صيصختلا اذهبو . ةافو وأ ةايح

 . لمحلا عضوب رهاظ وهو «محرلا ةءاربب ملعلا وه «ةدعلا مكح ربكأ

 ١ ةدئاف +

 هتجوز كرت لجر نع هللا همحر ٩۲( /۳۲) ىواتفلا عومجمأ ةيميت نبا مالسإلا خيش لكس

 . جوزلا رضح مث ءاهب لخدو ًالجر تجوزت كلذ دعب مث «ةقفن اهل كرتي ملو نينس تس

 تجوزت مث ءاهتدع تضقناو «جوزلا ةهج نم ةقفنلا رذعتل دسف لوألا حاكتلا نإ : باجأف

 . لطاب هحاكنف لوألا حاكن خسف لبق يناثلا تجوزت تناك نإو «حيحص هحاكنف يناثلا
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 ةأرم ا دا دحإ مبرحن باب - ۲

 جوز ىلع اإ ةئال نم رثكأ
 نأل ؛ةأرملا دادحإ ةداملا هذه نم قتشاف «عنملا : - [(۸۲ /۳) برعلا ناسلإ ةغللا يف :دادحإلا

 دعب «هيلع ءاملعلا عمجأ دقو . عرش «جاوزلاو «بيطلاو «ةنيزلا نم ةعونمم اهنع ىفوتملا ةجوزلا

NSةأرملا ءادأ اهربكأ «ةريثك دئاوف لوم يرسم را حي بعل حملا  

 اًضيأ اهسفن طيحتو . كك تلا راكد ايي اندم سانلا مظعأ وه يذلا اهجوز قح

 0 و ا

 مه ھو ا صاع لش وول 2 ہے ږیرو هدم م4 مدع و هاي مسمر مه مے

IEEE0 رفصب تعدف  

e 37 ا 
 لحي ال» :لوقي یا هللا لوسر تعمس يّنأل اذه عتصأ لا اار و

 رهشأ ةعبرأ جوز ىلع ًالِإ ثالث قو تيم ىلع حن نأ رخآلا ميلا لاب نموت ةارمال
 . ةبارقلا ا ۱٤۸١([ / 0۹) مقر ملسمو « (0784)و (۱۲۸۱) مقر يراخبلا] . (ارشعو

 . نايفس وبأ ءاهوبأ ىفوتملا نأ نيحيحصلا تاياور ضعب يف ءاجو . بيرقلا : ميمح

 1( فرار تلا ناجل يروا نارو ا تبل افلا نوكمو ةانعلا فب ةزفيضن

 «ءاحلا مضو ءاتلا حتف زوجيو . (َدَحأ» هيضام يعابر . ءاحلا رسكو ا دحت نأ

 . ءاهلاب ةداح لاقي الو اح و حم يهف تّدحو «ةأرملا تدحأ :لاقي

 :ىلامجإلا ضعملا :

 . جوز ىلع الإ ثالث قوف دادحإلا نع ّىَهَّنلا تعمس دق تناكو «ةبيبح مأ دلاو يفوت

 ESE SA ESTE LE نقش ىقازأل

 ىلع دحت نأ .رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» : لوقي ا يبنلا تعمس اهنأ وهو

 (ارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ «ثالث قوف تيم
 : ثيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - اهجوز ىلع ةأرملا الإ «مايأ ةثالث نم رثكأ تيم ىلع دادحإلا ميرحت .

 نم اًئيش اهئادبإب سفنلل اًحيورتو «ةبيصملل اًقيفخت «جوزلا ريغ ىلع ثالثلا ةحابإ - ۲
 قرافملا بيبحلا ىلع رثأتلا



 ديفي ثيدحلا مومعو رشعو رهشأ ةعبرأ ,ىفوتملا اهجوز ىلع ةأرملا دادحإ بوجو - ٣

 . ةريغص وأ ةريبك ,ةيمذ وأ تناك ةملسم ,ةجوز لك ىلع هبوجو

 . ديدهتلاو رجزلل قيس (رخآلا مويلاو هللاب نمؤت» : هلوق - ٤

 ,نينجلا قيلخت اهيف لماكتي يتلا ةدملا اهنأ ,رشعو رهشأ ةعبرأب ةدملا ديدحت يف ةمكحلا - ه

 . اهيف ةبير ال ,ةحضاو ةءارب اهمحر ئرب دقف الإو .ًالماح تناك نإ حورلا هيف خفنتو

 ةنيزلا نم .اهيلإ رظنلا يف بغريو اهعامج ىلإ وعدي ام لك اهبانتجا وه : دادحإلاو - 5

 . هللا ءاش نإ هنايب يتأيسو بيطلاو

22 

 © احلا هيي ام تا۴

 س ةئامثالغلا دعب رشع عباسلا ثيدحلا و

 قوق تيم ىَلَع ارا دحت لا :لاق ب هللا لوسر نأ عشب ةيطع مآ نع ۳۷
 ےب رس كيج و

 الو هبْصَع بو الإ اعو صم اوت سبلت الو  ارشَعو رش ةعبرأ جوز ىلع الإ ثالث

 قز يراخلال 1 راقظأ وأ طلق نم هذ : ترهَط اذ الإ امش الو اًبيط سمت الو لحتکت

TAIT OT) 

 . ٠٤١ / ۳) ةياهنلاإ . داوسو ضايب اهيف «نميلا نم بايث :بصعلا

 هب رحبت بيطلا نم عون وأ دوعلا :طسقلاو . (۷ / ه) ةياهنلاإ ريسيلا ءيشلا :ةذبنلاو

 . 130 / 5) ةياهنلاإ . ءاسفنل

 هني ةعطقلا ربا ف وه فو طفل وعمل نصا آل طلا نف سج األو

 . ٠١۸([ / ) ةياهنلا| . رفظلا هبشت

 .نميلا دورب نم بوث وه «ةدحوم ءاب مث «نيتلمهم ةنكاس داص مث نيعلا حتفب : بصع

 . 10140 /6) ةياهنلا] ناولألا فلتخم ىَّشَوُم جرخيف «اًغوبصم جسني مث هلزغ یوسی

 . ريسيلا ءيشلا ىلع قلطيو . ةعطق يأ . ةمجعم لاذ اهدعب «ءابلا نوكسو نونلا مضب

eS 
 . روخبلا نم ناعون «رافظألا»و «طسقلاو) . ةزمهلا حتفب : رافظأ

 )١( حراش . اها . ثيداحألا هذه نم دوصقملا ديدحتل ةمجرتلا هذه تعضو 7



 ر ( ٤
 ® 4[ جت 5 ك 5 هك هج هه هج كت هك هج هم ه EEE ماجعكألا ةدمغ مرفت

 :ىلامجإلا ىنعملا :
 ةيفاك ثالثلا نأل ؛ثالث قوف تيم ىلع دحت نأ ةأرملا كني يبنلا ىهني ثيدحلا اذه يف

 دادحإلا نم دب الف ءاهجوز تيملا نكي مل ام . ةنيزحلا سفنلا نع جيرفتلاو بيرقلا قحب مايقلل

 . هتدع مايأ يف اًنوصتو ,ريبكلا هقحب اًمايق .رشعو رهشأ ةعبرأ هيلع

 الف ,ةليمحلا بايشلاو .يلحلاو .لحكلاو ,بيطلا نم ةنيزلا كرت وه :دادحإلا رهظمو

 . ناك نول يأ نم اهب سأب الف ,ةنيزلا ريغل ةغوبصملا بايثلا امأ , كلذ نم اًئيش لمعتست

 تسيلو ,ةهيركلا ةحئارلل ةليزملا ءايشألا نم ةريسي ةعطق ترهط اذإ اهجرف يف لعجت كلذكو

 . ةنيزلل الحم سيل يذلا عضوملا اذه يف ادوصقم اًبيط

 ا : ثيدحلا نم ذخؤيام +
 ١ - اهجوز ريغ ثالث قوف تيم ىلع ةأرملا دادحإ نع يهنلا .

 . سفنلا نع اًجيرفت ,نود امف ثالثلا ةحابإ - ۲

 ,لمحلا عضويف ًالماح نكت مل ام ,رشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع ةأرملا دادحإ بوجو - ۴

 . مدقتو

 لكو «يلح لك بنتجت هيلعف . اهحاكن ىلإ وعدي امو ةنيزلا كرت : هانعم . دادحإلا - ٤

 . نولو عون يأ نم اهرهشت يتلا بايثلا بنتجتو ,لحكو ,بيط

 . ةنيزلا ريغل غوبصملا بوثلا اهل حابي - ه

 بايثلا نم عونب ديقتي الف «قوذ وهف ,ناكمو نامز لك فرع ىلإ ناعجار .هدضو لمجتلاو
 ةعبرأ صبرتت (ةافو نع ةدتعملا) :5*/707(1) ىواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق دقف . ةئيهلاو

 ةجاحل الإ راهنلاب جرخت الف ءاهلزنم مزلتو ءاهبايثو اهندب يف بيطلاو ةنيزلا بنتجتو )١(, رهشأ

 نم لمع اهيلع مرحي الو «هريغ الو ءانحب بضتخت الو يلح لا سبلت الو ةرورضل الإ ليللاب الو

 نم همالك ىلإ جاتحت نم مالك لثم ةدعلا ريغ يف اهل حابي ام رئاس اهل زوجيو ,ةحابملا لامعألا

 ةباحصلا ءاسن هلعفي يذلا متلي هللا لوسر ةنس وه هتركذ يذلا اذهو ,ةرتّسم تناك اذإ لاجرلا

 0 نهجاوزأ تام اذإ

 : ةهيركلا ةحئارلا عطقل ,بيطلل هباشملا اذه ,رهطلا دعب اهجرف يف عضت نأ حابي - 5

 خيش مالك نم تطقس «رشع» ةملك لعلو . كلذ ىلع نآرقلا صنل ؛ ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع )١(

 . ملعأ لاو . لقنلا ءانثأ مالسإلا
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HMبا  eس ةئامئالنلا  

 تلا ا لوسر 9 هوما تا تلاث عقد باد همس مأ نعإ "1
 روو چ اس لهل ر ع

 e دقو هاهي اهنه قرت يار هل دلل

 انا :لاق م. «ال» :لوقي كلذ لک ءائالت وأ ءِنْيترَم ل : ا هللا لوسر لاقف
 يودع ريو يو

 (لوحلا سأر ىلع ةرْغبلاب يمرت ةيلهاجلا يف نكادخإ تناك دقو رع رهشأ ةعبرأ يه
 ا ر

 ی و وجا ار ر ەر ر رر ممر 2 هل

 مو اباي رش د تسبلو اشفح تلخد اهجوز اًهنع يفوت اذإ ةأرملا تاك : . بنیز كلا

 د 1 هوو تو رر سةر“ يو ر 2« دك

 ضنفَتَف - ةاش وأ ريط وأ رامح - ةبادب ینو م تس اهيل رمت یتح اًنيش الو ابيط سمت

 وهرو “رويو ےک رے اق ف ثا وا او ر

SS 
 (هریغ وأ بيط نم تءاش ٠ مقر ملسمو «(۳۳۷٥)و (0717) مقر يراخبلا] )۱٤۸۸( و)۱٤۸۹(([ .

 : بيرغلا :
 نيش مث «ءافلا ناكسإو ةلمهملا ءاحلا رسكب : اًشْفح . اهناكسإو نيعلا حتفب : ةرعبلا

 ءاف مث «ةانثم مث «ءافب : هب ضتفتف . 551/5(1) برعلا ناسلإ .ريقحلا ريغصلا تيبلا وه «ةمجعم.

 اهخسوو اهنرد هب يقنتف هب حسمتت اهنأ : هانعم . ةلقثم ةمجعم داض مث «ةحوتفم ةانثم مث «ةنكاس

 . ةيلهاجلا يف مهتاداع نم ةداع يهو . ةدملا هذه ةليط ءاهيلع مكارت يذلا

 ش ااف الكا

e 9 

 بنتجت داحلاو ا نيك یر ا و ريحا كج يبنلا يتفتست ةأرما تءاج

EES SS ENبفروع  ES 

 . ادكؤم e ال : لاقف

 ربصت الفأ ءرشعو رهشأ ةعبرأ يهو جوزلا ةمرحل اح اهسلجت يتلا ءةدلا مث وم لّلق مث

Ekللملا  SS aهناك يندم انجن وكم داو كس قلما  

 ءاهراذقأو اهخاسوأ اهيلع مكارتف «سانلا ةطلاخمو «ءاملاو «بيطلاو ةنيزلا 9 «شحو برز

 اهيلع يضم ام نأ ىلإ ةراشإ ءاهب تمرق «ةرعب تيطعأ اهم تهتنا اذإف «ةلماك ةسن «سانلا ةلوتعم

 مالسإلا ءاجف «ةرعبلا هذه - اهجوز قحب مايقلا بناجب - يواسي ال جرحو ةدشو قيض نم

 «ةصخر اهل سيلف ءاهنيع لحك نع ربصت ال مث «ةعس قيضلا كلذو «ةمعن ةدشلا كلتب نكلدبأف

 . احلل ةنيزلا باب حتف ىلإ املس نوكت العل

 نينا قع



 : تيدحلا نم دخؤيام د:

 ١ - اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع ءآرشعو رهشأ ةعبرأ دادحإلا بوجو .

 هذه ةنيزلا و . اهريغو لحكو «يلحو «بيطو «سابل نم «ةنيز لك بنتجت نأ - ۲

 . كلذ وحنو «ريكانم 7و (ةردوب» نم ءاريخأ سانلا اهب نسف يتلا «غابصألاو قيحاسملا

 ةبغرلا ىلإ وعدي ام لك نم ءاهلاكشأو اهرهاظم عاونأب ةنيزلا عيمج كلذب دوصقملاف
 . ةأرملا يف

 اب «يوادتلاب سأب الو . هيلإ ةجاحل ولو نيعلا يف ةنيز نوكي يذلا لحكلا بنتجت نأ - ۳
 ةنيزلا ىلع كلذ يف رادملاف . اهوحنو «ةرطق)و رثأ هل سيل لحك نم ؛ةنيز هيف سيل

 :لاملاو

AU ES تاس ادور N رح 
 «ةدشو «ةنحمو «جرحو «قيض نم ءاهجوز ةافو دعب ةأرملا هيناعت تناك ام كلذ نمو

 . جرحلا اذه لاطبإبو ءاهثلث وحن ىلإ اهريصقتب «ةدملا هذه ىلاعت هللا ففخف « ماع ةليط

 ءاهنكسمو ءاهبوثو ءاهمسج يف «ةفاظنلا اهل حابأف . ةنيكسملا ةأرملا هذه لاني يذلا

 ءاهرهشي ام اهبانتجاب «هقح جوزلل ظفحو . اهتيب يف اهئاسنو اهبراقأ ةطلاخم اهل حابأو

 . ميلع ميكح هللاو . هقوقح نم يه «ةدم يف ءاهب بغريو «ةنيز نم
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 . داعبإلاو درطلا وهو «نعللا نم قتشم : ناعللا

 يف هسفن نعلي لجرلا نأل ؛ظفلل ةاعارم امإ 'ناعللا باتك يمس باتكلا اذه نوكيف

 ةأرملا ءاعد نم ال نعللاب لجرلا ءاعد نم قتشاو . هاوعد قدص ىلع تاداهشلا نم ةسماخلا

 - داعبإلاو درطلا وهو - ىنعملل ةاعارم امإو . تايآلا يف بضغلا ىلع نعللا مدقتل «بضغلاب )

 . اهدعب عامتجا ال ةَقرق همامت دعب ناقرتفي نيجوزلا نأل

 «بضغ وأ نعلب ةنورقم اا تادكؤم تاداهش هنأ عودت هفيرعتو

 ۰ جوا ةنسلاو باتكلا هيف لصألاو
 مس هما

3 

 «مهسفنأ الإ ءادهش مهلا نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذّلاو# : ىلاعت هلوقف باتكلا امأف

 . [1 :رونلا]

 . ةلمجلا يف ءاملعلا هيلع عمجأ دقو . بابلا ثيدح لثمف قنسلا امأو

 ٠ ةدعد شتلا هتمكح :

 مل نإو .دوهش ةعبرأ يهو قنيبلا ةماقإ هيلعف احيرص ىنزلاب اًنصحم فذق نم هنأ لصألا

 نومري نينار :ىلاعت لاق امك ةدلج نونامث فذقلا دح هيلعف ,دوهشلا ءالؤهب تأي

 اذه نم ىنثتسا ٤(٠ :رونلاإ | (ةدلج نينامت مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا

 ا ىلع - دوهش ةعبرأ - ةنيبلا ةماقإ هيلعف «ىنزلاب هتجوز لجرلا فذق اذإ مومعلا

 نمل هنإ : تارم عبرأ فلحي نأ فذقلا اح هنع ًاَرديَق هوهش ةعبرأ هيدل نكي مل نإف

 . نيبذاكلا نم ناك نإ «هسفن نعلي «ةسماخلا يفو «ىنزلا نم هب اهامر اميف نيقداصلا

 نم هآر ول امك «توكسلا نم نكمتي الف هجوز ىف ةشحافلا ىأر اذإ لجرلا نأ كلذو

 .هتمرحل كاهتناو تز ةحيضقو هيلع راع اذه نال تقلا

 هر عفادب الإ اذه ىلع مدقي نل هنأل ؟ققحت نم الإ هجوز فذق ىلع مدقي الو

 . هاوعد ةحصل اًيوقم اذه نوكيف امهيلع عقاو راعلا نإ ذإ ةديدشلا



 ® Pf“ 2 5 5 تك هك كت ت ك جه هج هج هج هج ه ه هج 5 ماهم طمع قرت

 س ةئامئالثلا ل وعلا ثيدح ا س

3 

 ر ول تار ا :لاَق نال نب نال غ رمع نب هللا دبع نع ۱ نإ
 ے

 ج ج رس نع ay کل ہے 6

 ESS ميظع رمأب ملكت ملكت نإ عصب فيك هع ع هنا دا

 كلاس يذلا نإ لاف هات كلذ دعب ناك ملف ٠ هبجي مل هني يتلا تكف :لاق كلذ لثم
9 
E 

 . هرولا» ةروس يف تايآلا ءالؤم - لجو رع - هللا رنا هب تيلتبا دق هنع
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 باذع 5 راو یرکذو عوز هيلع هال 1!“ ٦ :رونلا| | # مهجاوزأ نورد نیلا

 EEE ايب ّقَحْلاب كعب يدو - هل لاق . ةرخآلا ٍباَدَع نم نوهأ يدل

 <. دع دع + نيك 00 سر رع“ وح ده 2#

 SB تلا ةرخآلا باذع نم نوه اييدلا باذَع نأ اهربخأو .اهظعوو « اهاعد مث

0 
 هم عم

 نمل هنإ هللاب تاداهش عبر دهشف لجرلاب ا بذاك هن -قحلاب كعب يذلاو
54 

 42 و

 أ تدهش ةأركاب ىنث مث ٠ نيبذاكلا ( نم ناک نإ هيلع هلل A :ةسماخلاو نيقداصلا

 مث ٠ نيقداصلا م نم ناک نإ هيلع ا نأ :ةمالاو ةنييذاكلا نمل لإ للاب تاداَهش

N Eيراخبلا] ا (؟بئات امکْنم لف بذاك اًمُكدحأ نإ ملعی هللا  

 . }4۳ / ا/ >“ 66 /0 مقر ملسمو «۹٤۳٥)و )o1۲(وg )٥۳۱۱( مقر

 تنك ْنِإ كَل لام ال» :لاق لام ا لوو اج لاا (اهيلع كل ليبس ال» :ظفل ىفو

 . ؛اهنم كل دعب وه اھبلع تک تنك ناو اجر نم تللحتسا امہ وق ابلع تفَدَص

 . 101 / 5) مقر ملسمإ

 يف راحف «ةشحاف ىلع اهنم عقي نأ فاخو بير هجوز نم ًسحأ هنأك ةصقلا هذه بحاص

 هذه ىدبأو «راعلاو ةثايدلا يهف تكس نإو كحلا هيلعف ةنيبب تأي ملو اهفذق نإ هنأل ؛هرمأ

 هب حاتفتسالاو را نجحت و هناوأ لبق لاؤسل هار هج ملف ميا يبنلل رطاوخلا

 . ءيش كلذ يف هيلع لزني مل مسي لوسرلا نأ ىلإ ةفاضإلاب

 هذه «هجوز مكحو همكح يف هللا لزنأف اهفاخ يتلا ةشحافلا لئاسلا اذه ىأر اذه دعب

 . ٩ !+نوننإ «مهجاوزأ نومري نيذّلاو#رونلا ةروس نم تايآلا

 .«كتبحاص يفو كيف هللا لزنأ دق» :هل ميا يبنلا لوق ليلدب هجوزو (ينالجعلا ريوع» يف تايآلا هذه تلزن ليق )١(

 تلزن اهنأ لمتحي : يوونلا لاق . مالسإلا يف نعال نم لوأ هنأ ليلدب هجوزو (ةيمأ نب لاله » يف تلزن :ليقو

 . حراش - ها . اعيمج امهيف



 دم ره د ىفالقلا هح وهز تالا باذخ ناب هغر وردو ا تلا هيلع نحت
 نأ اهربخأو كلذك ةجوزلا ظعو مث . ىنزلاب هجوز هيمرب بذكي مل هنإ مسقأف . ةرخآلا باذع
 نمل هنإ : اًضيأ تمسقأف . ةرخآلا باذع نم ا حرا ىنزلا دح وهو - ايندلا باذع

 نمل هنإ : للاب تاداهش عبرأ دهشف «جوزلا وهو «هب هللا أدب امب ا يبنلا أدب ذئنيح . نيبذاكلا
 قأرملاب ىنث مث .نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلا يفو «هب اهامر اميف نيقداصلا

 نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو «نيبذاكلا نمل هنإ .هللاب تاداهش عبرأ تدهشف

 ا يبنلا امهيلع ضرع دقف «بذاك امهدحأ نأ امب . ةدبؤم ةقرف امهنيب قرف مث . هاوعد يف
 ءاهانز كاوعد يف اًقداص تنك نإف «قادص كل سيل : لاقف «هقادص : جوزلا بلطف . ةبوتلا

 دعبأ وهف ءاهيلع اًبذاك تنك نإو . قادصلا ررقي ءطولا نإف ءاهجرف نم تللحتسا امب قادصلاف

 . ميظعلا ناتهبلا اذهب اهتيمر ذإ ءاهنم كل

 ١ ثيدحلا نم دخوب ام +

 هيلعف «ةئيبلا مقي ملو ىنزلاب هجوز فذق نم نأ : وهو «هتفصو ناعللا مكح نايب - ١
 ةسماخلا يفو :. رعد يف نقدا نمل هنإ : تارم عبرأ هسفن ىلع دهشي نأ الإ دحلا

 نإو «ىنزلا ّدَح اهيلع ميقأ ءةجوزلا تلكن نإف .نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ
 نأ ةسماخلا يفو «ةشحافلا هذهب اهيمَر يف نيبذاكلا نمل هنإ : تارم عبرأ هللاب تدهش

 . ىنزلا ّدح اهنع ترد «نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ

 .جاوزأ دعب ولو «هل لحت ال . دبؤم قارف امهنيب قرف هطورشب امهنيب ناعللا مت اذإ - ۲
 دعب كلذكو بذاك ناك نإ عجري ُهّلعل «نيميلا ةدارإ دنع نيجوزلا نم لك ظعوي نأ - ۴

 . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف بوتيل «ةبوتلا امهيلع ضرعت «ناعللا مامت

 ٤ - لئاسمب هقفلا باوبأ نم هريغ بابلا اذه فلاخ .

 هسفن ىلع ءاعدلا ةسماخلا يفو «(ةداهشلا ١ ظفل نيميلا عم نرقي نأ دب ال هنأ - : اهنم

 . بضغلاب ةسماخلا يف اهسفن ىلع ءاعدلا «ةجوزلا نمو «جوزلا نم ةنعللاب

 . ناميألا ريركت - : اهنمو

 ناميألا تبلط انه ءركنأ نم ىلع نيميلاو «يعاملا ىلع ةنيبلا نأ لصألا نأ - : اهنمو
 . ركنملاو يعّدملا نم

 . تايآلا بيترت وه امك «فيلحتلا يف لجرلاب ةءادبلا - 4



 55 هدد هددصدهمدهددصصه دم راققألا ةدمغ ورق

 . ناعل نم ةقرفلا تناك ولو لوخدلا دعب هقادص نم ءيشب عجري ال جوزلا نأ - 5

 . فورعملا فذقلا مكح هيف يرجيف امهريغ امأ «نيجوزلا نيب صاخ ناعللا - ۷

 . ةشحافلا ةرام هيف ام اميسال ءاهنع ثحبلاو عقت مل يتلا لئاسملا ةهارك - ۸

 ريدقت ىلع ءاهيلإ ةبسنلاب بنذلا مظعل «بضغلا» : ظفلب ةأرملا تصتخاو : ءاملعلا لاق - 4

 رمأ كلذو «هب جوزلا نم سيل نم قاحلإل ضرعتلاو «شارفلا ثيولت نم هيف امل ؛هعوقو

 قاقحتساو ثانإلا ىلع ةيالولا توبثو «ةيمرحملا راشتناك «ةريثك دسافم هيلع بترتي ميظع

 . ةنعللا نم دشأ وه يذلا بضغلا ظفلب تصخ نأ مرج الف «ثراوتلاب لاومألا

 ءارجإ ىلع ليلد ثيدحلا يفو : !(77/4) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق - ٠

 . رهاظلا ىلع ماكحألا

 م ةئامئالثلا دعب نورشعلا ثيدح ا ده
 نامر يف اًمدلو نم یقتناو هتأرما ىمَر هر غم مع نب هللا دبع نعإ | ٠١

 یضق مت « ىَلاَعَت هللا لاق امك ءاَنَعالَتَف « مكي هللا لوسر امهرماف . هيوم هللا لوسَر

 . !(1445) مقر ملسمو «(0816) مقر يراخبلا] . نيتعالتلا نيب قرفو «ةأرملل دولاب

 :ىلامجإلا ضعملا +

 نم ىفتناو «ینزلاب هتجوز فذق ًالجر نأ : ني رمع نب هللا دبع يوري ثيدحلا اذه يف

 عبرأ ىلاعت هللاب جوزلا دهش نأب ءانعالتف . اهسفن ىلع رقت ملو هاوعد يف هتبذكف هنم ئربو ءاهدلو

 «بذاك هنأ تارم عبرأ هللاب ةجوزلا تدهش مث . ةسماخلا يف هسفن نعلو ءاهفذق يف قداص هنأ تارم

 ةقرف ع يبنلا امهنيب قرف ءامهنيب ناعللا مت املف . ةسماخلا يف بضغلاب اهسفن ىلع تعدو

 . هيلإ بوسنم ريغ «لجرلا نع اعطقنم ءاهيلإ اًبستنم «ةأرملل اًعبات دلولا لعجو «ةمئاد

 : تيدحلا نم دخوب ام +

 ١ - هبذكتو ىنزلاب هجوز لجرلا يمري امنيح ناعللا مكح توبث .
 .طقف همأ ىلإ اًبوسنم راصو «هيبأ نم هسفن ىلع نعالملا دلولا ىفتنا «ناعللا ماد

 . لاوحألا نم لاحب ناعللا مامت دعب هل لحت الف «نينعالتملا نيب ةمئادلا ةدبؤملا ةقرفلا - ۳

 الثل . هتبذك نإ «هيلع ناعللاو هيفن هيلع بجيف «هريغ نم دلولا نأ جوزلا ققحت اذإ - 4

 «بسنلا قوقحو ثرإلا نم لحتسي ثيح.؛ةركنم رومأ ىلإ يضفيف «هبسن هقحلي

 .مهنع يبنجأ وهو «كلذ 8 «مراحملاب طالتخالاو
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 نع نبت امل ىلا نمواتسولا ن لكترلا ننسي ااف طولا دالا ةياعورب يف نجلا

 ,ةبير ري مل مادام نيظفاحملا سانلا نيب فولأمو فراعتم وه امع اهبجحي الو .نئارق

 نر فرعا :شناتوب كراش نو دكر يكراح يع عيدتم ديس اع تاكو
 ةا ةن
 س ةئامثالثلا ا ثيدح ا س

 نإ :لاَقَف مخي ا ىلإ ةرآزق يب نم لجو ءاج لاق كلف ةريره يبا نع
rsمَ ١ :َلاَقَق . ك خي يل لا  
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ENEر رر  

 يراخبلاإ . ا ٠ e i رکی ا ع لاق ؟«كل

 . )٠٥۰۰([ مقر ملسمو ء(۷۳۱6) و )1۸٤۷( و (6 ه) مقر

 مضمض همسا لجرلاو « ةيناندع ةليبق» نافطع نم «يازلاو ءافلا حتفب :ةرازق ينب نم لجر

 ؟ هيوبأ نولل فلاخملا نوللا اذه هاتأ مم :يأ ,نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب : هاتأ ىنأ . ةداتق نبا

 . ةربغ هيف امنإو «هداوس صلخي مل يذلا دوسألا وهو ,فرصني ال هنأل فاقلا حتفب : قروأ

 .176(1 /0) ةياهنلا] . رو رمحأك و هعمجو

 بذجلا وه عزنلاو . لصألا وه .ءارلا نوكسو نيعلا رسكب ,قرعلا : قرع هعزن

 . هقلخو هنول ىف بذاحلا بوذجملا هبشأف «بسنلا نم لصأ هبذج هلعل - انه - ىنعملاو

 . هنم كش هيبأ سفن يف راصف .همأو هيبأ نول هنول فلاخ مالغ ةرازف ةليبق نم لجرل دلو

 . دوسأ مالغ هل دلو هنأب هربخأو هجوز فذقب ا ا ىبنلا ىلإ بهذف

 هل برضف «هسواسو ليزيو هعنقي نأ ی٤ دارأف .هضيرعت نم هدارم لی يبنلا مهفف
 : لاق «؟ اهناولأ امف» : لاق . معن : لاق «؟ لبإ كل له» : لاقف . فلأيو فرعي ام ًالثم

 . اًقرول اهيف نإ : لاق «؟ اهناولأل فلاخم قروأ نم اهيف نوكي لهف» : لاق «رمح
 نوكي نأ ىسع : لجرلا لاق . «؟ اهناولأل فلاخملا نوللا كلذ اهاتأ نيأ نمف

 نوكي نأ ىسع «كلذك كنباف» : هانعم اميف ا لاقف . هدادجأو هئابآ نم لصأو قرع هبذج

 ام لازو «ميقتسملا سايقلا اذهب لجرلا عنقف .(هنول ىف هبذجف ,.دوسأ وه نم كدادجأو كئابآ ىف



 : تيدحلا نم دخوب ام د:

 دعي ال هنأ امك : روهمجلا لاق هبو «دحلا بجوي الف ءاًقذق سيل فذقلاب ضيرعتلا نأ - ١

 ٠ حدقلاو بيعلا درجم دصقي ملو هاّيتفتسم ءاج اذإ ةبيغ

 ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق ءامهنول هنول فلاخ ولو «هيوبأب قحلي دلولا نأ - ۲

 ال داوسلاو ضايبلاب نبالاو بألا نيب نوللا ىف ةفلاخملا نأ ىلع ليلد هيف :3594/5(1)

 ٠ ٠ ءافتنالا حيبت

 دلولا نإف «هيبأ نم دلولا يفني ال «نظلاو لامتحالا درجم نأو «باسنألل طايتحالا - م

 ٠ اهلصوو باسنألا قاحلإ ىلع صيرح عراشلاو . شارفلل

 ٤ - مهفلا ىلإ برقأ نوكيل «مولعم اب لوهجملا هيبشتو «لاثمألا برض هيف ٠
 :5945(1 /۲) ننسلا ملاعم يفإ يباطخلا لاق . عرشلا يف سايقلا ةلدأ نم «ثيدحلا اذهو

 .ريظنلاب رابتعالا ةحص ىلع ليلد هيف : يبرعلا نبا لاقو ٠ هبشلا سايق يف لصأ وه

 اذهف .نومهفيو نوفرعي اب سانلا بطاخي فيكو « ياع يبنلا ميلعت نسح هيف - ه

 هكردي يذلا «لثملا اذهب رطاوخلا هنع لازأ . اهباسنأو اهبارضو لبولا فرعي يبارعأ

 ىلإ عدا : اهيف هللا لاق يتلا ةمكحلا نم اذهف ٠ اًنئمطم اًعناق حارف «هلقعو همهف

 ٠ هملعو همهف ردق ىلع ْبَطاَخُب لكف | 1١7١١6 :لحنلا] | 4ةمكحلاب كبر ليبس
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 00 بسنلا ا قاحل فا ١

 E ا دعب ا او

r E را 
 و مس ر ہر رس ر ولس

 دلولا ءةعمز نب دبع اي كل وها :لاَقف ٠ بتعب ایپ اھبش یآرق هتيم هللا لوسر َرظَنَف .هتديلو
 ها ود را 3 م هس ل

 (541/) مقر يراخبلاإ .طق ةدوس ري ملف ةدوس اي هنم يبجتحاو رجلا رهاعللو «ضآَرملل

 )۱٤٥۷([. مقر ملسمو «(۹٤۷٦)و

 .ها- اًراصتخا ناعللا باتك ىف اهجمدأ فلؤملا نكل «اهل ةدوصقم ثيداحألا ٠ نم اهتحت ام نل ؟ةمجرتلا هذه تعضو )1(

 . حراش



 مالعلا ريسيت تروج ان 2: ت5 تن تن جم تجر جوح تنتجه هج 1 ١ م1 ته

 شارفلاب داري : يبأ شارف . هيبأو هبسنب هقحلأ هبا هلأ "ىلإ نصرا يا: ةعبأ هنآ ىلإ دهع

 . دلوب هنم تءاجف ءاهديس اهئطو ىتلا ةيراجلا : ةديلولا . ديسلاو جوزلا وهو «هبحاص
 : ةعمز .دلولا يف هل قح الو «ةبيخلا هل يأ و «ينازلا :رهاعلا :رححلا رهاعلل

 . بنرألا فنأب تاقلعتملا تارعشلا نهو «تاعمزلا ىدحإب يمس «ميملا نوكسو يازلا حتفب

 دلولا نوقحليو «نهروجف نم اهنبستكي بئارض ءامإلا ىلع نوبرضي ةيلهاجلا يف اوناك
 ىصوأف مالغب تءاجف دوسألا نب ةعمزل ةمأب صاقو يبأ نب ةبتع ىنزف . هاعدا اذإ ينازلاب
 الغلا دعس ىأرو «ةكم حتف ءاج املف . هبسنب مالغلا e نأب (دعس » هيخأ ىلإ (ةبتع )

 هتجحب دعس ىلدأف «ةعمز نب دبعو «وه هيلع مصتخاف . هقاحلتسا دارأف .هيخأب ههبشب هفرع

 لو «يخأ وه : ةعمز نب دبع لاقف . هبش نم امهنيب امبو نبا هنأب رقأ هاخأ نأ :يهو

 تمألا كلام عبات هنأ لصألا نأل ؛ ةبتعب ايب اهبش هيف ىأرف الغلا ىلإ مكي يبنلا رظنف . يبأ
 . دلولا نع ديعب وهف «راسخلاو ةبيخلا ينازلا رهاعللو «شارفلل دلولا لاقو ةعمزل هب ىضق دقف

 اذهب  ةعمز تنب ةدوس هتخأ ىلإ رظنلا حيبتسي نأ ا عروت قبتعب مالغلا هبش ىأر ال نكلو

 . اعروتو اًطايتحا «هنم باجتحالاب اهرمأف «بسنلا

 ١ ثيدحلا نم دخوب ام د:

 يفإ ديعلا قيقد نبا لاق . شارفلا بحاصب قاحلإلا ناكمإ طرشب «شارفلل دلولا نأ ١-
 أرط نإو شارفلا بحاصب دلولا قاحلإ يف لصأ ثيدحلاو : )۷١/٤([ ماكحألا ماكحإ

 ١ . مرحم ءطو هيلع
 ءطوب الإ ربتعت ال نكل «شارف ةمألا نأو «حاكنلا دقع درجمب شارف نوكت ةجوزلا نأ - ۲

 امأو ءطولل دوصقم حاكنلا دقع نأ ءامهنيب قرفلاو . كلملا درجم يفكي الف ديسلا

 ال هنأ دمحأ راشأ : لاقف ةيميت نبا مالسإلا خيش امأ . ةريثك اقف ةمألا كلمت

 نبا لاق : هيف كوكشملا ناكمإلا ال «ققحملا لوخدلاو دقعلا عم الإ شارف ةجوزلا نوكت

 اهب لخدي ملو شارف ةأرملا ريصت فيكف الإو «هب موزجملا حيحصلا وه اذهو : ميقلا

 . اهب نبي ملو «جوزلا

 . براقألا نم هريغو خألا نم زوجي لب هبألاب صتخي ال قاحلتسالا نأ - ۴

 )١( ةباصإلا يف اهتمجرت رظناو . اب ةجيدخ دعب ميم لوسرلا جوزت نم لوأ يه )5 / ۳۳۸( .



 لريال سبور و درا رمل الو يي اه روحلا محو

 ةدوس هتجوز سيا يبنلا رمأ : ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا نم «ءاملعلا لاق - ه

 ا نوو اق هيشلا 'ىأر ال. عرولاو طابحألا ليش ىلع: مالغلا قمن :باجيتحالاب

 « ضاقو یبا نبا

 .باجتحالاب ترمأ ةدوس نأ ههجوو . ةرهاصملا ةمرح يف لالحلاك مرحملا ءطولا مكح نأ - 5

 . ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم اذهو .حاكنلاب ءطولا مكح هل «ىنزلاب ةبتع ءطو نأ ىلع لدف

 . همارتحا مدعل ؛ ىنزلا ءطول رثأ ال مهدنعف «ةيعفاشلاو ةيكلاملا مهفلاخو

 مارح وهف «لطبم هنأ هل موكحملا ملع اذإف . نطابلا يف رمألا ريغي ال مكاحلا مكح نأ - ۷

 هدقتعي امب ةأرما ئطو نمو مالسإلا خيش لاق . مكاحلا مكح هل هحيبي الو «هقح يف

 نإو «ملعأ اميف «ءاملعلا قافتاب ةرهاصملا ةمرح هيف تبثيو «بسنلا هب قحلي هنإف اًحاكن

 مارح سيل هنأ دقتعا ءطو لك كلذكو هلوسر دنعو هللا دنع ًالطاب حاكنلا كلذ ناك

 . ١5(1 /75) ىواتفلا عومجم| . مارح وهو

 ه ةئامئالنلا دعب نورشعلاو ثلاثلا ثيدح ا ده
 قربت ا يلع لحد یا هللا لوسر نإ :تّلاق هنأ ١ : هاف ةشئاع نع 17171

 ا

 نإ دْير نب ةماسأو ةَئراح نبا دّيَر ىلإ انآ رَت ارم أ ير م لاَقَق هجو ريراسأ

 . )۱٤٥۹(([ مقر ملسمو (1۷۷۰)و (”ا1“0) مقر يراخبلا| . ضب نمل مادقألا هده ضب

 . 148 DE فاق رر رجم ناك» :ظفل يفو

 : بيرغلا *:
 عمج «ريراسألا :ههجو ريراسأ )١/ ٠١١([. ةياهنلا/ . ءيضتو عملت ءارلا مضب : قر

 طولا انه اهب هن اود كلا نطاب يف طخلا وهو نرس نإ درس عت زارسألاوب ةرارسأ

 ىلوألا يازلا رسكو ميحلا حتفو ميملا مضب ارم .577/5(1) برعلا ناسلإ . ةهبجلا يف يتلا

 .اهدحو اهب صتخي ال مكحلاو ا ؛لعافلا مسا ةغيص ىلع

 قاحلإ فرعي نم وه فئاقلا : اًفئاق . )1077/١ ةياهنلاإ . لوقلا نم بيرقلا نمزلا ىف يأ : اًقنآ

 ١١١([. /5) ةياهنلاإ . ةفاق هعمجو «راثآلا فرعيو لا باسنألا

 :ىلامجالا نعل +

 -امهينول فالتخا لجأ نم -سانلا ناكو ءرمسأ ةماسأ هنباو «نوللا ضيبأ ةثراح نب ديز ناك

 . يم هللا لوسر يذؤيامب «هيبأ ىلإ ةماسأ ةبسن ةحص يف نوملكتيو ءامهيف نوباتري
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 . امهلجرأ تدبو ,ةفيطق يف امهيسأر ايطغ دق امهو «فئاقلا (يجلدملا رّرجم) امهيلع ّرمَف
 / ٠ هبشلا نم مهني از ال «ضني نيل مادقألا هذه ضعب نإ لاقف

N Esو  

 «هيبأ ىلإ ةماسأ ةبسن ةحص ىلإ نانئمطالل ًراشبتساو اًحرف E ههجو ريراسأو ةشئاع ىلع

 . ملع ريغب سانلا ضارعأ يف مهتنسلأ نوقلطي نيذلا مالك ضحّدلو

 : تيدحلا نم دخوب ام +

 لوق وا «اهنم oC قاحلإ يف ةفاقلا لوقب لمعلا - ١

 مهفلاخو . قست ا هذه يف مدي + يبنلا رورسب ًالالدتسا « ةثالثلا ةمئألا

 ا ل د و مار ا( را عدلا
 اذهو ةباصإلا يف اًبرجم ًالدَع نوكي نأ هيف ءاملعلا طارتشا نكلو «دحاو فئاق يفكي - ١

 . نيفصولا نيذهب فصتا نمت الإ .مكحلا ذفني الو ءربخلا لبقي ال هنإف . قح

 . اهلوصأب اهقاحلإو «باسنألا ةحص ىلإ ميكحلا عراشلا فوشت - ۳
 . ءوس ةّلاق وأ ةبير ةلازإ هيف ام اًصوصح . اهتعاشإو «ةراسلا رابخألاب ريشبتلاو حرفلا - 5

 نم ةباصإلا طورش هيف تعمتجا نم ربخب لمعي امنإو ءاهنيعب ةليبق ةفايقلاب صتخت ال - ه
 . ةفاقلا

 نأ ثيدحلا بطلا تبثأو .بأ نم رثكأب دلولا قحلي نأ نكمي فئاقلا نأ ءاهقفلا نظ - 5

 . نيلجرل نيءام نم نوكي ال حاقلإلا هنم لصحي يذلا يونملا ناويحلا

 س ةئامثالنلا ا ا ثيدحلا س

 مل : : لاق ما هلل لوسرل لزعلا رک: لاق عا + يردخلا ديعس يبأ 4|
 الإ ةقولخم سفن تسيلا ١ : إف مُكدَحأ كلذ لعفي الف: لقي مو ؟مُكدَحأ كلذ لع

 OAD} مقر ملسمو ,(7409) مقر يراخبلا| . ؛اًهَقلاَخ هلل

 : بيرغلا
 . هجراخ لزنيل ء لازنإلا براق اذإ جرفلا نم ٍرَكَذلا عزن : لزعلا

 راكنإلا ىنعمب ماهفتسا : ؟ مكدحأ كلذ لعفي ملو

 مهفتساف . مهئامإو مهئاسن يف لاجرلا ضعب هلعفي هنأو سرع هللا ريا ركذ

 نع سب مهربخأ مث. راكنإلا ةغيصب كلذ ىلع ثعابلا ببسلا نع مدي. يبنلا مهنم
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 ةريداقلا ودك دف ناسا نأ لو مهلعف نع عناملا عنقملا باوجلاب لمعلا اذه نم مهدصق

 . تاببسملاو بابسألا ردقم هنأل ؛اهدوجو ردقو اهقلخ هللا بتك دق ةمسنل ٌدارب اذه مكلمع سيلف

 . نيكملا هرارق ىلإ ,رعشي ال ثيح نم ىرس .لجرلا ءام نم ةفطنلا قلخ دارأ اذإف

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 ١ - ىلاعت هللا ءاش نإ ابرق هيف فالخلاو لزعلا مكح يتاي .
 .اهدحو بابسألا ىلع ادامتعا هيف نأل ؛دلولا قلخ نع زرحتلا دصقب لزعلا راكنإ - ۲

 هللا ءاش ام نأو «ردقلاب ناميإلا هيفف ءاهدوجو هللا ردق دقو الإ ةقولخم سفن نم ام هنأ - ۳

 اهل ردقو ءايشألا ردق هنإف ,بابسألل ليطعت هيف سيلو . نكي مل أشي مل امو ناك
 ,بابسألا ليطعتف . ديري ام لعفيو ءاشي ام ردقي هللاو ,بابسألا لمع نم دبالف ,اهبابسأ

 قحلا بهذملاو . مومذم بهذم امهالك ءاهدحو اهيلع دامتعالا وأ ,اهريثأتب ناميإلا مدعو

 «ةنسلا لهأ بهذم وهو اريثأت بابسألل نأو ءهردقو هليإ ءاضقب ناميإلا وه , طسولا راتخملا

 . دمحلا هلو . ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا عمتجت هبو

 ه ةئامئالثلا | دعب نورشعلاو سماخلا ثيدحلا س

 ناهنل هنع ىهي اتش ناک ول . لري نآرقْلاو لزعت انك :لاق قاف رباج نعإ ۳۲۵ |

 . )١550(! مقر ملسمو )0٥۲١۸( مقر يراخبلا] . نآرقلا هنع

 :ىلامجإلا ضعملا #

 لوسر دهع ىلع مهئامإو مهئاسن نم نولزعي اوناك مهنأ : نبذ «هللا و ربخي

 مل هلعل : هل ليق هنأكف. هيلع مهرقأ ام اًحابم نكي مل ولو كلذ ىلع مهرقُيو « ملي هللا

 . هلزني نآرقلاو .هملعي - ىلاعتو كرابت - هل نإف هغلبي مل ناك اذإ : لاقف . ؟ مكعينص هغلبي

 . عرشملا هيلع انرقأ الو ,نآرقلا هنع ىهتل ,هنع ىهني ام ناك ولو

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 ,مهلمع ىلع علطم هناحبس هللاو مشي يبنلا دهع ىلع نولزعي اوناك ةباحصلا نأ - ١

 دوجوم لزعلا نأ اذهب دارأ - نايفس مأ اًرباج ناكأ ءاوس - يوارلا نأكو « هيلع مهرقأف

 اذهبو .هدابع هيلع عراشلا رقأ زئاج .هنأ لدتسا ءيش هب لزني مل الو « عيرشتلا نمز يف

 ثيح كلذ هغلب هنأ « ملسم» حيحص يف ءاج دقو . ديعلا قيقد نبا بارغتسا عفدني

 .. (انهني ملفي ىلا كلذ: غلبف)+ رباج لاق



 رح
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 هعرشو «لطاب ىلع رقي ال هنإف «هيلع مهرقأو مسرع هملع ثيح «حابم لزعلا نأ - ۲
 . هيف فالخلا يتأيسو . هريرقتو «هلوق

 لوق نم وه سيلو «ملسم دارفأ نم اذه ايش ناك ولا : هلوق : 217يناعنصلا لاق - ۳

 ظفلو «رباج نع ءاطع نع ثيدحلا يوار ةنييع نب نايفس لوق نم وه امنإو «رباج

 يف هجردأ اًطابنتسا نايفس هب درفت . (هنع انيهنل هنع ىهني ءيش ناك ولا ملسم

 . كلذك سيلو ثيدحلا نم هنأ يضتقي ةدمعلا فلؤم ظفلو «ثيدحلا

 وهو «هيَللَم رباج ىلإ بوسنملا ريرقتلا اذه ]074 /4) ةدعلا| ديعلا قيقد نبا برغتسا - <
 هنأ انملع اذإ اًمات لوزي هنكلو «بارغتسالا اذه ليزي نأ يناعنصلا لواحو «هللا ريرقت

 . 7 رباج لوق نم سيل

 ١ ءاملعلا فالتخا +:

 ىلإ دمحأو «كلامو «ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئأالا بهذف . لزعلا مكح يف ءاملعلا فلتخا

 . دحأ نذإ ريغب ةمألا يفو ءاهديس نذإب ةمألا ةجوزلا يفو اهنذإب ةرحلا ةجوزلا يف هزاوج

 . ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا نم امهريغو نيمدقتملا نيثيدحلا نيذهب هزاوج ىلع اولدتساو

 الا كلوي هلا كور لاق لاف ره بأ تيدي فرقا هدا هدي ىلع اردا

 . «اهنذإب الإ ةرح ا نع لزعي
 ىلإ يعفاشلا بهذو . هركنأ امف «ثيدحلا اذه ركذ دمحأ مامإلا تعمس : دواد وبأ لاق

 . ةباحصلا نم ةرشع نع ةصخرلا تيورو . ةمألاو ةرحلا يف ءاقلطم لزعلا زاوج

 )١457/١5١(! مقرإ (ملسم» هاور اب نيلدتسم «ةفئاطو «مزح نبا» اًقلطم هميرحت ىلإ بهذو

 : لاقف لزعلا نع هولأسف «سانأ يف ميم هللا لوسر ترضح : تلاق بهو تنب ةماّدج نع

 ةءاربلا قفو ىلع يه يتلا «ةحابإلا ثيداحأل اًحسان ثيدحلا اذه اولعجو «يفخلا دآولا كلذ»

 صوصنلا نيب عمجلا :نسحألاو -مهباوج اذه - ةيلصألا ةءاربلا نع لقان ثيدحلا اذهو «ةيلصألا

 دلولا نع زرحتلا لزعلاب دارأ ام ىلع لمحي ثيدحلا اذهو . ةحابإلا لصألا نوكيف «خسن الب

 . «ىفخلا دأولا كلذ» : هلوق هل لديو

 )١( (ةدعلا» ىف )٤ / ۲۷۹( .

 ءاهجردأف ثيدحلا سفن نم ةدايزلا هذه نأ هعبت نمو «ةدمعلا ١ بحاص مهوأو )٩ / ۳٠۹( حتفلا يف ظفاحلا لاق (؟)

 . ةدايزلا هذه نوركذي ال نايفس نع هتاور رثكأ تدجوف ديناسملا نم هتعبتت ىنإف كلذك رمألا سيلو

 . فيعض ثيدح وهو (۱۹۲۸) مقر هجام نباو «(۳۱ / ۱) دمحأ هجرخأ . و رمح هيلع من وهن ل ©



 ا ( ا: (

 س ةئامئالنلا دعي نورشعلا) سداسلا ثيدحلا س
 ل ب چ کے یک

 ريغل ىعدا لجر نم سلا :لوقي ع هللا لوسر عمس هن هنأ : تلخ رد يبأ نعإ 7761

 نمو الا نم هدم اوبل نم سهل سلام ذا نمو «رقألإ - همي وهو - هيأ
 . 101) مقر ملسم] اي هيلع راح الإ «كلذَك سیلو « هلا ودع ای : لاَ وأ «رفكلاب الجر اعد

 )٤٥ e مقر يراخبلا) . هوحن يراخبللو «ملسم» دنع اذك

 هيلع عجر يأ «ةلمهملا ءاحلاب :هيلع راح الإ . لزنملا يهو ټةءابم هل ذختيلف يأ : اوبتيلو

 . عجري :يأ 1١4 :قاقشنالا | ! 4روحي نل نأ نظ هن : ىلاعت هلوق هنمو

 : ىلامجإلا ىذعملا
 نمب كلاب امف « ةثالثلا هذه نم ًالمع بكترا نمل «ديكأ راذنإو ديدش ديعو ثيدحلا اذه يف

 ؟ اهلك اهلمع

 ىلإ وأ «هيبأ ريغ ىلإ بسنلا اًيعدم «هلهاجتيو هركنيف هبسن اًثبثم هابأ اًناع نوكي نأ : اهلوأ

 «قوقحلا نم قح وأ «لام وأ ءبسن نم هل سيل ام -ملاع وهو- يعدي نأ : اهيناثو . هتليبق ريغ

 . هيلإ سانلا 0 للا «لامعألا نم لمع وأ

 ةاميظغ هررص نوكيف: ةاؤعد هارو نس تنکی هانهريط وا هلو أ «عرش نم اًملع يعديو

 هنم أربت ذإ « «ميظع هباذع اذهف بذاك وهو ماجا هني عادلا لاومأ يف مصاخي وأ . ًاريطخ هرش

NEEةلطابلا هيواعد ديأ اذإ فيكف ءاهلهأ نم هنأل رانلا يف  

 هللا ةادعأ ن ناب وا ةيئارصتلا وأ كيرلا را ننكلاب ايوب يمري نأ : اهثلاثو .ةبذاكلا ناميألاب

 . لامعأ نع لفاغلا ملسملا نم ةحيبقلا تافصلا هذهب قحأ هنأل لاق ام هيلع عجري اذه لثمف

 ,ةلاوقأو ولا

 + ثيدحلا نم دافتسمام *

 ,a A هفورعملا هبسن نم ءافتنالا ميرحت ىلع ليلد هيف - ١

 دسافملا نم هيلع بترتي ال ىرخأ ةليبق ىلإ هتليبق نم جرخيل مدادجأ نم مأ هبيرقلا هيبأ

 . كلذ ريغو ماحرألا عطقتو مهريغب مراحملا طالتخاو هباسنألا عايض نم ةميظعلا

 هللاو ؛لهجلاو للخلا يف عقوي دق تادجألا لسلستو هنورقلا دعابت نأل ملعلا طرتشا - ۲

 . أطخلاو نايسنلاب ذحاؤي الو ءاهعسو الإ اًسفن فلكي ال
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 ا یر لك هن: لعوب ا :هلوكك#

 هنم ءيرب ساع يبنلاف ؛بذاك وهو هيعدي ءيش لكف ٠ كلذ ريغ وأ ؛ةعنص وأ ؛ملع

 ٠ اهيف هماقم رتخيلف ءرانلا لهأ نم وهو
 هررض اذهف ! ؟ سانلا لاومأ اهب لكأيل «ةبذاكلا ناميألاب ةلطابلا هيواعد ديأ اذإ فيك

 ش ٠ ريبك هرمأو ميظع
 ريغ ىلع كلذ ريغ وأ «ناميإلا يفن وأ ؛قسفلا وأ ءرفكلا قلطأ نميف ثلاثلا ديعولا - ٤

 ٠ لمعلا سنج نم ءازجلاف ؛هيلع عجار اذه نأل ؟هب هنم قحأ وهف «قحتسم

 نإف ٠ رهاظ حاوب رفكو «يعرش غوسم ريغب سانلا ريفكت ميرحت ىلع هبنتلا هنم ذخؤيف < ه
 -ملعو «تبثتو «ةريصب نع الإ هيلع مدقي ال ؛ريطخ رمأ «ةلملا نم جارخإلاو ريفكتلا

 ٠ ءاملعلا فالذخا +×

 عراشلاو ٠ ةلملا نم هجرخي ارفك يصاعم اب رفكي ال ؛ملسملا نأ ىلع : ةنسلا ءاملع عمجأ

 ٠ انعم يذلا ثيدحلا يف امك ؛رفكلا يصاعملا لعاف ىلع قلطي دق

 ٠ كلذ يف ءاملعلا فلتخاف

 اهفيوخت ىلع ىقبتف «عدرلاو رجزلا دصقل تءاج ثيداحأ هذه نأ : نوري روهمجلاف

 . لوؤت الف ؛اهليوهتو

 نارا كلا ترافق دنأ نيمو ا يلع ا و اف اهر ن اما نمو

 نك لا اا ةنيرشلا فوصل اذار: و كلذ" حش قا دكزلا اذه

 هنيدو هناميإ صقن امنإو «ةميقتسملا ةماتلا انقيرط ىلع سيل :ينعي «انم سيل : هلوق لثمو
 ةرجاز نوكتف ءاهنم دوصقملا ىنعملا ىقبيل ءاهماهبإ ىلع ىقبت نأ وهو «روهمجلا كلسم ؛نسحألاو
 . ىلاعت هللا مراحم نع ةعدار

 صوصنلا هذه لثم نم عدار اهل نوكي نأ ىسعف ؛ىوهلا عابتا ىلع ةلوبجم سوفنلا نإف

 ٠ ملعأ هللأو ٠ ةفيرشلا
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 + اا ينه حتر ندم ارو فرا معني + عاصر

 ٠ هبرش وأ لمح نع باث نبل صم : اعرش هفيرعتو

 ٠ ةروهشم هصوصنو ٠ عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب تباث عاضرلا مكحو

 «رفسلا يف ةيمرحملاو «ةولخلاو رظنلا ةحابإو ١حاكنلا ميرحت «عاضرلا ىلع ةبترتملا ماكحألاو

 ٠ حاكنلا ةيالوو *ثراوتلاو ةقفنلا بوجو ال

 «هيلع همحل تبن «ةأرملا هذه نبلب ىذغت نيح هنإف «ةرهاظ «ةلصلاو ةيمرحملا هذه ةمكحو

 اهب نم وأ قّلخلا ةئيسو «ةقسافلاو «ةرفاكلا عاضرتسا “ءاملعلا هرك اذلو ٠ اهنم هل بسنلاك ناكف

 ٠ دلولا ىلإ يرسي هنأل ؟ أ دعم ضرم

 ٠ عابطلا ريغي عاضرلا نإف ٠قلحلاو قلخلا ةنسحلا «ةعضرملا راتخي نأ اوبحتساو

 يتلا «مراحملا طالتخا نم «ةبقاع نسحأو ىرمأو عفنأ هنأل ؟همأ الإ هعضري الأ نسحألاو

 ٠ ةيجوز لكاشم يف عقوت ابر

 ٠ لوألا رهشألا يف اميس ال «مألا نبل ىلع ءابطألا ثح دقو

 ريراقتبو «براجتلاب ؛همأ نبل نم لفطلا ءاذغ لعج نيح ؛«ةينوكلا هللا ةمكح انل ترهظ دقو

 ٠ ميلع ميكح هللاو ٠ مهحئاصنو ءابطألا

 ةئامثالثلا E ثيدحلا س

 لحت ال : تنبر يف اع هللا لوُسر لاق :لاق ني سابع ا نع ۷

 مقر يراخبلا] (ةعاضرلا نم يخأ ُهَنبا يهو بسلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحب ؛يل

 ۱٤٤۷ ٠ / ۱۳) مقر ملسمو ؛(۱۰٥ ۰ )و )۲٤٥(

 ةئامثالغلا ا دعب نورشعلاو نماثلا ثيدحلا
 0000 ق 5

 تلال

 مرحب ام مرحت ةعاضرلا نإ : ملل هلل * لوسر لاق : تاق هني ةشئاع نع

 )۱٤٤٤6([ ٠ مقر ملسمو ۰ 15)و (1545) مقر يراخبلا] (ةدالولا نم



 ماعلا ريسيت ١ ®DODODDODBDODDDDDOOD 57551 تك

 :ىلامجإلا ىنعملا +

 هربخأف ١2)ةزمح امهمع تنب جوزتي نأ هسي يبنلا نم هات بلاط يبأ نب يلع بغر

 نم اعضر ةر همعو + 23 هنإق ٠ ةعاضرلا نم هيأ كنب اهنأل ؟هل لحت ال اهنا كتم

 عاضرلا ببسب مرحيو «هتنبا مع نوكيف «ةعاضرلا نم هاخأ راصف «بهل يبأل ةالوم يهو اةبيوث»

atا  

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام

 اكنلا ميرحت اهنمو «ةيمرحملا نم عاضرلا يف تبثي ام - ١
 . بسنلا يف تبثي ام لثم هيف تبثي هنأ - ۲

 . اعاضر اهلثامت نم تمرحو ءاًبسن تمرح ةأرما لكف

 هتانبو هؤانبأ هعورفو عضترملا مه ءعاضرلا لجأ نم ةيمرحملا مهيف رشتتت نيذلا -
 :عيلتلو

 ةوخإ نم «هيشاوح كلذكو . ةيمرحملا يف نولخدي الف «مهئابآو «مأو بأ نم هلوصأ امأ

 . همكح يف نيلخاد ءالؤه لك . تالاخو هلاوخأو «تامعو «امعأو «تاوخأو
 هتوخإ امهدالوأو هابأ نبللا بحاصو همأ نوكتف «ةعضرملا دالوأ دحأك نوكي عيضرلاو

 امهتالاخو ءامهلاوخأو ءامهتامعو : امهمامعأو هدادجأ - اوّلع نإو - امهنم هؤابآو هتاوخأو

 .هتالاخو هلاوخأو هتامعو همامعأ ير امهناوخإو «هلاوخأو «همامعأ

 ر اا ثيدح ا س

 لزنأ ام دعب يلع با - سيعقلا يبأ احا - ملفأ نإ : تلق کک
 رک ااو ¢ r رب د

 وه سيل سيعقلا يبأ اخأ نإف متلو يتلا نذأتسأ ىتح هَل نڏ ذآ ال لاو :تْلقف هباجحلا
 .. سيعقلا يبأ ءار a ينعضرأ

 واول مه ا ا ا م سا نع

 . ينعضرأ وه سيل لجرلا نإ انا ل وسر اي تقف ا هلا لوسر يلع لحد
 DELETE ہر 9ے

 )٤۷۹٩( مقر يراخبلاإ ١ 'كنيمي تبت كمع هنإف هل ينذئا» لاف: هتارما ينتعضرأ نكلو

 00000 /60) مقر ملسمو 1195(2)و (۲۳۹٥)و

 . بسلا نم مرحي ام عاضرلا نم ل ةشئاع تاك كلف ع لاك

 (؟ءيش مكدنع لهو » :لاقف ؟انعدتو شيرق يف قونت «هلا لوسر اي : تلق :لاق هن يلع نع ملسم يف ءاج )١(

 . (ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ «يل لحت ال اهنإ» ةلاقف ةزمح تنب «معن ةتلق



 تو ۷ أ هك هك 2 2 2 هج هج هه د 5 هك هح 2 2 5 ماجمحألإ طمع مرفت

 فل ؟كمَع م نييجتحتأ لاف تأ مّ لف يلع ندأتسا» : ظمأ يفو
 ا

eا لوسر او كلا يخأ نبلب يخ ا كتعضرأ :لاق ؟كلذ فيك هللاا 2  
 ا ا ا

 . !(75745) مقر يراخبلا ' «كنيمي تبر هَل ينذلا .حلفأ قدص» :لاقف

 .هب رمألا عوقو ديرت الو ءلجرلا ىلع وعدت برعلاو « ترقتفا يأ :تبرت
 ٠ بيرغلا د:

 . فرصني ال هنأل ؛نونم ريغ ةلمهم ءاح مث «مال مث «ةنكاس ءاف اهدعب «ةزمهلا حتفب : حلفأ

 . ةلمهم نيسف «ةيتحت ةانثم ءايف «ةلمهم نيع مث «ةمومضم فاقب : سيعقلا

 . دملاب : هل نذا . يرعشألا حلفأ نب لئاو همسا نأ : ينطقرادلا دنع

 هللا لزنأف ةيلهاجلا باقعأ دعب نرفسي مالسإلا ردص ىف ءاسنلا ناك : باجحلا لزنأ امدعب

 نم نهب نندي نيمؤملا اسو كتابر كجاوزأل لف يلا اا : ا ا
 : :لاجرلا نع نبجتخاف نسم ةنس.+ 1884تاودنالا] نهبيبالج

 . (ةءابعلا) لثم : ةفحلملا وه : بابلحلاو

 . هنم دوصقملا ديرت الو برعلا هلوقت ءاعد «رقفلا نم بارتلاب تقصل ينعي : كنيمي تبرت
 | :ىلامجإلا ىنعملا

 يع يبنلا ءاسن ىلاعت هللا رمأ امدعبو . سيعقلا يبأ ةجوز نم هتان ةشئاع تعضرتسا

 نذأتسي «ةعاضرلا نم ةشئاع دلاو وخأ ءاج «بناجألا لاجرلا نع باجحلاب نينمؤملا ءاسنو هتانبو

 . وه ال «سيعقلا يبأ ةجوز اهتعضرأ يتلا نأل ؛هل نذأت نأ تبأف «لوحدلاب اهيلع

 : لاقف ربخلا هتربخأف « ميم هللا لوسر اهيلع لخدف . نظت اميف «لجرلل ال ةأرملل نبللاو

 لجرلا ءام رثأ نم وه امنإ «عضتري يذلا نبللا نأ ةو ةشئاع تملعف «كمع هنإف هل ينذئا»

 . بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم اومرح : لوقت اذه دعب تناكف . ةأرملاو

 : ثيدحلا نم دافتسم ام +

 نإف «نبللا بحاص هنأل ؛هبراقأو ةعضرملا جوز نم عاضرلا مكح توبث ىلع ليلد هيف - ١

 اعيمج ةأرملا ءامو هئام نع ببست نبللا

 ر ند رول سعر ا عازل نوكيا يخول
 اًقالخ «بهاذملا باحصأو «ثيدحلا لهأو «نيعباتلاو «ةباحصلا نم روهمجلا بهذم اذهو

 .ةيحملا يموستللا و E E E ةفاظل



DORODODDODDODODDDODD® “۸ماعلا ريسيت  

 يف نآرقلا حيرص عم «مراحملا ريغ لاجرلا نم ءاسنلا باجتحا بوجو ىلع ليلد هيف - ۲

 نم سمخ ةنس مرح ىتح ةيلهاجلا ةداع ىلع يقبف مالسإلا لوأ يف رذعتلا ناك دقف كلذ

 . ةدحاو ةنس يف وأ ةدحاو ةعفد اهب سانلا مزلي مل ةيمالسإلا عئارشلا عيمج اذكهو ,ةرجهلا

 ميكح هللاو .اهب اوموقيف مهيلع فختل سانلا ميكحلا عراشلا اهب جردتسي ءاًئيشف اًئيش لزنت امنإو

 ... هقلخ لاوحأب ميلع «هعرش يف
 عزاو الو ءركف نم مهل بيصن الو «ملع نم مهل ًظح ال نمت ,روفسلا ةاعد هب هوفي امو

 مل «ةميخولا بقاوعلاو دسافملا نم هرجي اميف اوركفي مل مهنوك عم - قّلخو ريمض نم مهل
 . ميقتسم قوذ ىلع الو «عاو لقع ىلع الو ,حيحص لقن ىلإ هيف اودنتسي

 قلتم ءتاضملا رج يذلا نيستا طالتخا يف ببسلا وهو ,رشلا لوأ وه روفسلا نإف ًألإو

 : هضانابقتا يا و رقو تونا ةا ر ورق لا

 لآ او سالا هبلإ ناجع اهواز ولو لدلك ىلإ ةودنعني ال دل مهو - هوحابأ نيذلاو

 . مهئادجأ ىلإ عوجرلا اونمتل ,هتحابإب رشلا ىلإ تجردت يتلا دالبلا رمأ هيلإ

 | :رونلا ميلا باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخب نيذلا رذحيلف طل

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف

 . ءاعدلا عيمس اي . هتريظح ىلإ مهدعأو «مهنيد رمأ يف كدابع صب مهللا

 ه ةئامئالثلا دعب نوثالثلا ثيدح ا ه
 3 ةشئاع اي :لاقف « 2 يدنعو کا هللا لوسر يلع لحد : : تَلاَق اهنعوإ ۰ ا

 i ل :َلاَقَف . ةعاضرلا نم يحأ : تلق ؟اَه نم
 . )٤٥٥([ مقر ملسمو (۲١21)و )۲۹٤۷( مقر يراخبلا] . «ةعاجملا نم ةعاضرلا

 :ىلامجإلا ىنعملا #

 ملعي ال وهو - ةعاضرلا نم اهاخأ اهدنع دجوف هيب ةشئاع ىلع تلي. يبنلا لخد

 كد و لعق دناعخ

 اع اي٠ ناقفا, ةعاضرلا نس اهوخأ هنآ + راق هجو رغ يذلا تلا تلف

 محللا اهيلع تبني ةعاضر نم دبالف ,ةيمرحملا ببسي ال ام اهنم نإف ,ةعاضرلا يف نتت نرظنا

 توقتي الف .نبللا ىلإ اًجاتحم لفطلا نوكي نيح «ةعاجملا نم نوكت نأ كلذو ,ماظعلا اهب دتشتو

 . ةيمرحملا تبثتف ,اهدالوأ دحأك ريصيف ,ةعضرملا نم ءزجلاك ذئنيح نوكيف ,هريغب



 هم )4( ةمممم ممم دمددممم pli ةذمغ جر
 : تددحلا نم دخوب ام +

 . بناجألا ةطلاخم نم «همراحمو هلهأ ىلع لجرلا ةريغ- ١

 . راكنإلا لبق تبثتلا هيلعف « هبيري ام هلهأ نم لجرلا سحأ اذإ - ۲

 . هطبضو مرحملا عاضرلا ةحص نم تبغتلا - ۳

 . مرحملا عاضرلا تقو فداصي ال نأك «مرحي ال عاضر كانهف

 . ةعاجملا نم ةعاضرلا نإف « هتيذغت ىلإ ةجاحلا تقو يف عاضرلا نوكي نأ دب ال هنأ - ٤

 . هللا ءاش نإ «هيف فالخلاو «اتقوو ءاددع « كلذ ديدحت يتأيو

 اهنبلب ىذغتي نيح هنأل ؛ ةعاجملا نم ناك ام وه مرحلا عاضرلا نوك يف ةمكحلاو - ه

 اهل دلوك ريصيف ءاهنم ءزجلاك نوكيف « هماظع ىوقتو «همحل هيلع بشي « هيلإ اًجاتحم

 . اهنم ةعضب راصو «اهنطب يف ىّدغت
 ١ ءاملعلا فالتخا د

 ليلق نأ ىلإ فلخلاو فلسلا نم ةفئاط بهذف . مرحملا عاضرلا ردق يف ءاملعلا فلتخا

 نسحلاو « بيسملا نب ديعس لوق وهو « سابع ناو ىلع نغ يور رهو فرحت هريثكو عاضرلا

 1 يروثلاو « يعازوألاو « ةداتقو « يرهزلاو « يرصبلا

 تاب رستم ىلع لاو ةنانيملا 1 مهتجحو «ةفينح يبأو كلام بهذم وهو

 . اهمكح دجو اهمسا دجو ثيحف «ءيشب اًهدّيقي ملو اهقلطأ « نآرقل» كلذكو « ةعاضرلا»

 يبأ لوق اذهو . 0 ةرحتلا تبثي ال هنأ ىلإ : ىرخأ ةفئاط تبهذو

 ةصملا مرحت الد : لاق هنأ مو كيا يبنلا نع تبث ام ءءالؤه ةجحو . دوادو « رذنملا نباو « روث

 . ملسم هاور 'ناتصملا الو

 : Sas ركل هن اعنا ناد ام ثيدحلا موهفمف

 . تاعضر سمخ نم لقأب تبثي ال هنأ ىلإ ةثلاث ةفئاط تبهذو
OES oN SD aلمقال يهتم ناو.  

 . مزح نباو « دمحأو « يعفاشلا

 : تلاق هيلن ةشئاع نع )١507/175([ مقرإ ( ملسملا حيحص يف تبث ام «ءالؤه ليلدو

 مقر يذمرتلاو ١-(«( / 7) يئاسنلاو 3١(. 71 مقر دواد وأو( ۰ / ۲۰) مقر هحيحص يف ملسم هجرخأ )١(

 . حيحص ثيدح وهوا ةشئاع ثيدح نم )١195( مقر هجام نباو« (۱۱0۰)
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 يفوتف «تامولعم سمخب نحسن مث «نمرحي تامولعم تاعضر رشع نآرقلا نم لزنأ اميف ناك)
 1 . ؛نآرقلا نم أرقي اميف يهو « م هللا لوسر

 انإإ : تلاق امنيح «ةفيذح يبأ ةجوز «ةلهس ةصق يف اًضيأ ؟ملسم حيحص يف ءاج امو
 لزنأ دقو «يلضف يناريو دحاو تيب يف «ةفيذح يبأ عمو «يعم يوأي ناكو ءادلو اًكاس ىرن انک

 . ؟ هيف ىرت فيكف «تملع دق ام مهيف هللا

 . ةعاضرلا نم اهدلو ةلزنمب ناكف «تاعضر سمح هتعضرأف (هيعضرأ» : ميسر لاقف

 رو هليلق نأ نوري نم امأو : تلاقف نييلوألا نيتفئاطلا ةلدأ نع «ةفئاطلا هذه تباجأو

 . «ناتصملا الو ةصملا مرحت ال» مدقتملا حيحصلا ثيدحلا مهباوجف ؛مرحي

 ثيداحأب لمعلاو «هيلع مدقم قوطنملاو «موهفم مهليلد نأ وهف «ثالثلا باحصأ باوج امأو

 . اهلك ثيداحألل لامعإ «سمخلا تاعضرلا

 ؟ اهرادقم امو «ددعلا اهب لصحي يتلا ةعضرلا يه ام

 ا ااش ةت لاو ر كو نيالا فوتو ا ي اا ف اک عراشلا

 . تابرشلا نم ةبرشلاو «تالكألا نم ةلكألاك «تاعضرلا نم

 اهعطق وأ «ريسي لاغتشا وأ ايق اهللخت ءاوس «ةماتلا ةبجولا الإ : ةلكألا نودعي ال سانلاو

 ةعضرلا اذكهف . اهلمكي مل هنآل ؟اهيلإ عجر مث «ضراعل

 لب «لغاش الو ضراع ريغل هكرت مث «يبصلا هعضر ام الإ ةعضر بسحت ال اهنأ حيحصلاف

 نبا اهرصنو دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلا يهو ؛يعفاشلا بهذم وهو . يرو سفن بيط نع

 . (يدعس لآ نمحرلا دبع» انخيش اهراتخاو يدهلا يف ؟ميقلا

 ا كلذ وحن وأ «هكرت مث هيهلي ام هءاج وأ «يدث ىلإ يدك نم ةعضرملا هللقن اذإ امأ

 . ةعضر دعت ال قصملا هذه نأ

 نكلو «لاوقأ كلذ يف مهلو ميرحتلا هب قلعتي يذلا عاضرلا تقو يف ءاملعلا فلتخاو

 : يه بهاذم ةعبرأ فقلدألا ىلإ دنتسيو ةشقانملاو ثحبلل حلصت يتلا

 تف را ي ةا ام ره ا أا نأ لوألا

 . نامزب هوردقي ملو «رغصلا يف ناك ام وه : يناثلا



 ظ . خيشلا وأ «غلابلا ريبكلل ناك ولو مرحي عاضرلا نأ : ثلاثلا

 عاضر ىلإ ةجاحلا تعد اذإ الإ ءرغصلا يف ناك ام الإ اًمرحم نوكي ال عاضرلا نأ : عبارلا

 . هنم باجتحالا قشيو «هلوخد نع ىنغتسي ال يذلا «ريبكلا

 . نسحلا نب دمحمو .فسوي وبأ «ةفينح يبأ ابحاصو «دمحأو «يعفاشلا :لوألا ىلإ بهذف

 . رمع نباو «سابع نباو «ةريره ىبأو «دوعسم نباو ءرمع نع حصو

 ا نباو .قاحسإو «نايفس لوق وهو «يبعشلا نع يورو

 نمل نيلماك نیلوح نهدالوأ ن نعضري تادلاولاو » : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدتساو

 نلعتب الف انه دعي ا TT [۲۳۳ :ةرقبلا| 4ةعاضرلا متي نأ دارأ

 .نيلوح لا يف ناك ام يه قةعاجملا ةدمو «مدقتملا (ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ) :ثيدحو « ميرحت هبا

 ناك ام الإ عاضر ال» هعفري لَم سابع نبا نع حيحص دانسإب )٤/ ۱۷٤([ ينطقرادلا هاو اهو

 (نيلوحلا يف
 عاضرلا نم مرحي ال هعفري هو دوعسم نبا ثيدح نم مقرإ دواد يبأ ناس يفو

 .«مظعلا زشنأو محللا تبنأ ام الإ

 . مظعلا زشني الو محللا تبني ال ريبكلا عاضرو

 .ةشئاع الخ « شياب يبنلا جاوزأ «يناثلا لوقلا ىلإ بهذو

 يف ام ءالؤه ليلدو (ةيميت نبأ) مالسإلا خيش هراتخاو «بيسملا نباو «رمع نبا نع يورو

 لفطلا ماد ام نأ همومع يضتقيف «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» : لاق لو هنأ نيحيحصلا

 ظ . يِوَق هذخأمو ديج رظن وهو مرحم عاضرلا كلذ نأ «نبللا هؤاذغ

 «يلع نع ىوريو اعلي ةشئاع مهنم .فلخلاو فلسلا نم ةفئاط .ثلاثلا لوقلا ىلإ بهذو

 درو (ىلحملا» هباتك يف هرصنو (مزح نبا)و (دواد)و (دعس نب ثيللا» هب لاقو .ءاطعو «ةورعو

EE CEا ما اهنا تيما" هناخيرلا مدع  
 . هتعضرأف اهيخأ تانب

 نإ .هللا لوسر اي : تلاق ليهس تنب ةلهس نأ » مسا يبنلا نع حص ام ءالؤه ليلدو

 (هيلع يمرحت هيعضرأ» : لاقف «لاجرلا غلبي ام غلب دقو «انتيب يف انعم ةفيذح يبأ ىلوم اًكاس

 )٠١١ / »١50[. مقرإ ملسم هاور «ةعاضرلا نم اهدلو ةلزنمب ناكف



 رك

 هنع نوبيجي نيلوحلاب لوقلا باحصأ نكلو . مالك هتوبث يف سيل حيحص ثيدح اذهو

 . نيباوج دحأب

 سيلو «صوصنلا نيب خيراتلا ةفرعم ىلإ جاتحت «خسنلا ىوعد نكلو خوسنم هنأ : لوألا
 رخأتملاو اهنم مدقتملاب ملع كلانه

 يبنلا جاورأ نم اهنورظانيو ةلأسملا هذه يف ةشئاع نوجاحي نيذلا هلاقل اخوسنم ناك ولو

 . نهريغو س

 دحأل تسيلو «ةلهسو ملاسل ةصاخ ةصخر هذه نوريف ةيصوصخلا ىوعد : يناثلا باوحلا

 ا

 ؛قيضلاو مثإلا نم ةجرحتم ةيكاش ةلهس تءاج : نولوقي مهنأ مهل كلسملا اذه جيرختو
 .مكحلا مومع نع اهانثتسا هنأكف هيا يبنلا اهل صخرف باجحلا ةيآ» تلزن ال

 ثيداحألاب ثيدحلا اذه خسن امإ «نيكلسم ٌدحأ انَمِزَل الإو «كلسملا اذه نيعتيو : اولاق

 . هب اهخسن وأ ؛ميرحتلا يف رغصلا رابتعا ىلع ةلادلا

 لمحلا نم نكمتن كلسملا اذهبو ٠ قحاللاو اهنم قباسلا خيرات ملعن ال اننأل ؟اذه نكي الو

 . ةمألا ةماعل ثيداحألا رئاسو ةلهساو (ملاس) ب اصاخ ثيدحلا اذه نوكيف اهلك ثيداحألاب

 لاح لثم وه نم لكل ةماع ةصخر ريبكلا عاضر ديبأت نأ وهو) عبارلا لوقلا ىلإ بهذو

 ال خسنلا نإ ثيح ءاهنيب اعمجو ةلدألا نيب اطسوت هلعجو «ةيميت نبا" مالسإلا خيش ةلهس

 . خيراتلاب ملعلا مدعل «صوصنلا هذه نيب نكمي

 (ملاس) لاح يف وه نم لثم يف ةيصوصخ نوكتف «تبثت مل هدحو ملاس» ل ةيصوصخلاو

 .هب ةولخلاو هلوخد نع ىنغتسي الو «هنع باجتحالا قشي ثيح «ةفيذح يبأ جوزو

 خسنلا نم ىلوأ اذهو : لاقف 545(1 /5)إ (يدهلا )» يف ؟ميقلا نبا كلسملا اذه حجرو

 دعاوقو «نيبناجلا نم ثيداحألا عيمجب لمعلا ىلإ برقأو «هنيعب صخشل ةيصوصخلا ىوعدو

 . قفوملا هللاو . هل دهشت عرشلا

26000 
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 س ةئامئالثلا دعب نوثالثلاو يداح ا ثيدح ا اه
 چ ° 7 ل ه5 ل كي ل كدر عي

 ةمأ تءاَحَف : باهإ يبأ انني یحی مآ جوزت هنأ : ثراحلا 7 قع نع ۳

 ىع را لاق ا يبتلل كلو تركذق انكر دق“ تَلاَقَق ءادوس

 UO hS : لاَقَف « هَل كلذ تركذُف تحت : لاق

 . 1 ملطم هجزخي مل 01١( ٤)و (۲۹۹)و (؟7140)و (۸۸) مقر يراخبلا|

 دق اهنأ هتربخأف و ةمآ تءاجتف 29 تافإ يبأ تنب ىيحي مأ (ثراحلا نب ةبقع» جوزت

 يف ةبذاك اهنآو ءاهلوق مخ تت يبنلل ركذف . 'ةعاضرلا نم ناوخأ امهنأو «هجوز تعضرأو هتعضرأ

 فيك :- ةمألا هذه ةداهش عم ءاهعم ءاقبلا يف هتبغر هيلع اركنم - ميز يبنلا لاقف . اهاوعد

 «؟ تملع اب تدهشو «تلاق ام ةأرملا هذه تلاق دقو .كلذب كل

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام

 . امهحاكن خسفنا «نيجوزلا نيب مرحملا عاضرلا تبث اذإ هنأ - ١

 نإ .كلذ يف فالخلا يتأيو «ةدحاو ةأرما ةداهشب هماكحأ بترتتو «تبثي عاضرلا نأ - ؟

 ش ... ىلاعت هللا ءاش

 ههجوو «(الالقتسا تبثي ال ام اًعبت تبثيا : يهو ةماعلا ةيعرشلا ةدعاقلا تابثإ هيفو - ۳

 تبث « عاضرلاب تدهش اذإف «قالطلا يفو حاكنلا خسف يف يفكت ال ةأرملا ةداهش نأ

 . هل اعبت حاكنلا خسف تبثيف «همکح

 ؛ةلادعلا نم مهلك دوهشلا يف دب الو (ةم أ) هلوقل ءالدع ناك اذإ قيقرلا ةداهش لوبق - ؟

 . ةمهتلا ءافتناو

 . ًاليوأت هلعجي ولو «تامرحملا ىلع ءاقبلا لواح نم ىلع راكنإلا - ه

 نال ةىرعالا تاذكو الا دج نع نودع جاوا اش نحوي ل ةهمقلا طو نا

 . نيدماعلا ىلع هللا ديعوو «دودحلا ةماقإ يف طرش ملعلا

 : ءاملعلا فالتخا ×

 . عاضرلا توبث ةداهش يف ءاملعلا.فلتخا

 )١( ها - اًئيش ثراحلا نب ةبقع نع هحيحص يف جرخي مل لب ؛( ملسم» هجرخي ملو يراخبلا دارفأ نم ثيدحلا اذه -

 ةزمهلا رسكب (۲) حراش .
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 لجرلا ةلزنم يف نيتأرما لك نأل «ةوسن عبرأ نم دبال هنأ ىلإ : ءاطعو «يعفاشلا ٍبهذف

 «ةداهش لمكأ لاجرلا نأل «نيتأرما ةداهش الإ لبقي ال هنأ ىلإ : مكحلاو «كلام بهذو . دحاولا

 . نالجر الإ ةداهشلا يف لبقي ال اذه عمو

 . ناتأرماو لجر وأ «نالجر الإ لبقي ال هنأ ىلإ : ةيفنحلا بهذو

 لجرف نيلجر انوكي مل نِإَف مكلاجر نم نيديهش اوُدِهشَعساَو : ىلاعت هلوقل
 باب 5 هنأ ىلع هولمحو E لك 7 ىلع ا « 1285 :ةرقبلا] 4ناتآرماو

 : -ةثالثلا ةمئألا نع هتادرفم نم وهو - دمحأ مامإلا بهذو . هيزنتلل هيف يهنلا نأو . عرولا

 . سابع نباو نامثع نع لقن دقو . ةيضرم ةأرما ةداهشب عاضرلا توبثل يفتكي هنأ ىلإ

 «لوقلا اذه ليلدو . قاحسإو «ىعازوألاو «يرهزلاو «نسحلاو «سوواط لوقلا اذهب لاقو

 ١ ققوملا هللاو . حيحص حضاو ليلد وهو «هحرش مدقت يذلا بابلا ثيدح

 . هتباتكو «هنيح يف «هطبضو عاضرلا ظفح يغبني

 رادقم نيبيو ىلا نم ميمو نموا NEE نمو «هدلو هنم عضر نم ظفحيف

 «دالوألا تتشتو «مدنلاو قرا لمنع «حاكنلا دعب تالكشملا عقت ال ىتح «هتقوو «عاضرلا

 . ةريثكلا دسافملا نم كلذ ريغو «يضاملا ىلع فسألاو

 س ةئامئالنلا دعب نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا س

 - ةككم نم ينعي - ا هللا لوسر جرح :لاق ي بزاع ن نب ءارَبلا نع ” ا ضضن

 OE :ةمطاقل لاقو « اهدي خاف يلع اهوا | عاب يدا ةَرمح هبا مهتم

 . ديرو « رفعجو ؛يلع اهيف مصتخا اَهَتلَمَتحاَف كمع

 لاقو . يتحت اهتلاخو يمع هبا ارد لاو يح هبا يهو اهب قحا ات يلع لاق

 ر ت ا 9

 و مالا ةلِْتمب ةلاخلا» :لاقو ءاهتَلاخل مو هللا لوُسَر اهب ىصَقَت نا تلي :دیز

 ( :ديرل لاقو . 0 يلعل لاتو. ا

 (نيحيحصلا نيب عمجلا» ىف قحلا دبعو (هننسا) يف يقهيبلا هيلإ هازع اذكو «يراخبلا 7 دارفأ نم قايسلا اذهب )١(

 امهدارمو «هيلع قفتملا نم هنأ (لوصألا عماجلا يف : ريثألا : نباو ىقتنملا بحاصل عقوو «(فارطألا» يف («يذمرتلا )و 1

 . حراش . ها . الوطم هحيحص نم نيعضوم ىف هركذ يراخبلاو «هنم ثيدحلا ةصق
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 : بيرغلا +

 .اهيذخ ىنعمب فرظلا نم لوقنم لعف مسا وهو «ىثنأل «باطخ «فاكلا رسكب : كنود

 نذإ هدارمف . بلك ةليبق نم ديزو «بلطملا دبع نب ةزمحل تلا نحل تدب ةةيردلاقو

 . ةنيدملا ىلإ اورجاه نيح «نيرجاهملا نيب ي يبلا اهاخآ يتلا «ةيمالسإلا ةوخألا

 ش . ةرهاظلا تافصلا :هب دارملاو «ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب : ىقلخ

 ٠ . ةنطابلا تافصلا هب دارملاو «ماللاو ءاخلا مضب : ىقلخو

 نتا ىلع قلتو قلعأ نم قاوم ترک تبا ىلع قلظي نلوللف تفت يآ الرمز
 . لفسأ نم ىلوم نوكيف

 :ىلامجإلا ىفحملا
 ةنبا مهتعبت ,ةكم نم اوجرخو «ةعباسلا ةنسلا يف «ءاضقلا ةرمع» نم مشيا يبنلا غرف امل

 يوي بلاط يبأ نب يلع اهمع نبا اهلوانتف (مع اي مع اي) : يدانت «بلطملا دبع نب ةزمح
 . اهتلمتحاف ,كمع ةنبا يذخ : ةمطاف هجوزل لاقو اهديب ذخأف

 ۰ : ةثالث اهتناضحب ةيقحألا يف مصتخاف

 لكو « مز هللا لوسر ىلوم «يبلكلا ةثراح نب ديزو - ۳ رفعج هوخأو - 7 يلع - ١

 . ةناضحلا قاقحتسال هتجحب ىلدأ مهنم

 «يمع ةنبا يه : قلم رفعج لاقو . اهب قحأ انأف «يمع ةنبا يه : هلا يلع لاقف

 م هللا لوسر هنيبو ينيب دقع يذلا يخأ تنب يه : هلا ديز لاقو . يتجوز اهتلاخو

 .مهبولق ىضرأ ام 0 يبنلا مكحف . اهب قحأ انأف رصانتلاو ثراوتلا اهب تبثي ,ةاخاؤم

 . رفعج دنع تناكو ,ةقفشلاو ونحلا يف مألا ةلزنمب اهنأل ؛ةلاخلل تنبلاب ىضقف . مهرطاخ بيطو

 فو ارادو نفكو «كنم انأو ينم تنأ» : يلعل لاقو

 «ةروصلاو ةرهاظلا قالخألاب يلثم تنأف (ىَقّلَخو ىقلخ تهبشأ» : هكا رفعجل لاقو
 ةراشب هدسهب ىقكو ءاهريغو فطللاو م لاو و ةنطابلا ةديمحلا قالخألا يف يلثمو

 نم ال ةنوضحملا ةلاخ يهو هجوز لجأ نم هل ةناضحلاب مكحلا نأل هرطاخ بيط دقف . اًرورسو

 . مهنم موقلا ىلومو ءانالومو «مالسإلا يف انوخأ تنأ : توج ديزل لاقو . وه هلجأ

 . ميظعلا لضفلا اذهب طبتغاو يضر مهنم لكف
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 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 . هنوؤشب مايقلاو هتنايصو هظفحل موتعملاو ريغصلا قحل ةناضحلا توبث ١-

 . هقلخب ىلاعت هللا ةمحر نم يهو

 ثيح «مهنم قحأ وه نم دجوي مل ام ةناضحلا يف لصأ مهل لاجرلا نم ةبصعلا نأ - ۲

 . امهيلع ركني ملو همع ةنبا ةناضح هئاعّدا يف رفعجو يلع نم ًالك مو رقأ

 الإ ةصقلا هذه يف ةلاخلا اهطعي مل هنإف دحأ لك ىلع ةناضحلا يف ةمدقم مألا نأ -

 . اهريو اهتقفش لامكل (مألا ةلزنمب ) اهنأل

 . ةقفشلاو وْنحلا يف اهتلزنمب يهف ةناضحلا يف مألا لت ةلاخلا نأ - ٤

 اذهو «رصاقلا زجاعلا اذهل ةمحرلاو ةقفشلا ققحت بلط وه تةناضحلا يف لصألا نأ - ه

 . ةميحرلا بولقلا مهل أيه ذإ .نيعطقنملاو نيزجاعلاب هتفأرو ىلاعت هللا ةمحر نم

 مل اهنأل ؛ةناضحلاب اهمايقب اهجوز يضر اذإ اهتناضح طقست ال ةجوزملا ةأرملا نأ -5

 . هنوؤشو هتيبب مايقلاو «جوزلا قوقحل غرفتلا لجأل الإ اهنع طقست

 ءاضق نيب قيفوتلا لصحي اذهبو . اهنم اهقح ىلع ةيقاب يهف ةناضحلاب اهمايقب يضر اذإف

 اهقلطم اهعزان نيح - ةقلطملا ةأرملل يع هلوق نيبو رفعجل ةناضحلاب إب يبنلا
 يوما ود يملا فاو «يحكت مل ام هب قحأ تنأ» - : امهنبا يف

 بط ام اًعيمج مهاضرأو ةثالثلا نم دحاول مكح ذإ هفطلو مام يبنلا قلخ نسح - ١

 هيلع همالسو هللا تاولصف . نيطبتغم نيرورسم اوحارف مهرئامض ىضرأو ؛مهسفنأ

 ا ا هع ا یاو

 همدقن امنإ نيوبألا نم هانمدق نم لكف : )۳٤/ ١١(1 ىواتفلا عومجم يفإ مالسإلا خيش لاق

 عم اهرمأ داسف دوجو عم امأف ءاهتدسفم هب تعفدنا وأ (تنبلا يأ) اهتحلصم هب لصح اذإ

 طرشب همدقن امنإ هانمدقو «هيوبأ دحأ راتخا اذإ ريغصلا ىتح هبير الب اهب ىلوأ رخآلاف امهدحأ

 ءدسافلا هاوه قفاوي هنوكل امهدحأ راتخي دق لقعلا فيعض هنإف ؛هتدسفم لاوزو هتحلصم لوصح

 ةعانصلاو بدآلاو نيدلاو ملعلا نم هعفني ام كرتو رارشألا ةرشاعم هدصقم يبصلا نوكيو

 نم نك ال هنأ بير الف كلذك رمألا ناك ىتمو ماوهي ام هعم هل لصحي نم هيوبأ نم راتخيف

 )١( ادنسملا» ىف )۲ / ۱۸۲( .

 ) )۲نسح ثيدح وهو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (71717) مقر (ننسلا 7 يف .



 لب «ةيالولاو حاكنلاو ةبارقلاب لصحي يذلا ثاريملا سنج نم قحلا اذه سيلو ٠ هلاح هعم دسفي

 بسحب هلعفو بجاولا ىلع ةردقلا نم اهيف دبال يتلا لاملاو حاكنلا ةيالو (ةيالولا) سنج وه

 ٠ ناكمإلا

 ريخأت الو ءاقلطم نيوبألا دحأ ميدقت يف ماع صن هل سيل عراشلا نأ ملعي نأ يغبني امو

 طيرفتلاو ناودعلا عم لب ءاقلطم امهدحأ نيعتي ال هنأ ىلع نوقفتم ءاملعلاو ءاًملطم نيوبألا دحأ

 ٠ ملعأ هللاو .بجاولاب مئاقلا نسحملا لداعلا ربلا ىلع كلذك نوكي نم مدقي ال

 ةناضحلا نكت ملو لفطلا تنضح نمو ءاهل ةناضح الف مألا تجوزت اذإ : هللا همحر لاق مث

 ٠ ةقفنلاب ةبلاطملا قحتست الف ؛ةناضحلاب ةملاظ اهنإف كلذب اهل نكي مل ةقفنلاب تبلاطو اهل

 بابلا ثيدح نيب قيفلتلا ىلع (ديعلا قيقد نبا يأ) حراشلا ملكتي مل : 2١7 يناعنصلا لاقو
 اه با ةا وسر ا لاف را نأ يعش وب ورع تخ نيو ةلاخلل ةناضحلاب مكحلاو

 “ينم هعزتني نأ دارأو ينقلط هابأ نإو 0 هل يرجحو «ءاقس هل يبدثو «ءاعو هل ينطب ناك

 . دواد وبأ هجرخأ يحك مل ام هب قحأ تنأ» : الاف

 نم اذي اودجي لو «بيغشأ نب ورع ىلإ هف سانلا جاا تيد إ2 لا نبا لاقر
 بهذ دقو ٠ اذه ريغ جيوزتلاب ةناضحلا طوقس يف ثيدح ياع يبنلا نع سيلو «هب جاجتحالا

 0 ةعبرألا ةمئألا هيلإ

  Oaلقي ملو «رفعجب ةجوزتم يهو ههتلاخل ةزمح ةنباب مكح ا ها نق : !

 را تحل رس ل رم دما

 وه رفعج وهو جوزلا ناك دق انههو «هتناضح قحتسي نم ةناضح يف اتباث اهقح يقب هتناضح

 ةدايزو هنم اضر وهف ءاهتلاخل ةزمح تنب ةناضح قح يف بلاطملا ٠ قح طوقس هجو نأكو : ليق

 نك يضر اذإف ؛ةناضحلا نع جوزلا قحب اهلغش وه تجوزت اذإ ةناضحلا يف ةأرملا

 ةناضحلا يف اهقح طوقس يضتقملا مدعل اًنباث .

20006 

 )١( «ةدعلا7 ىف ) / 5948(.

 )۲( ه) اداعملا داز) / 58١5 - 507(.
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 عبتت ىلع لدي حف لصأ «داصلاو فاقلا» : 45/6(1) ةغللا سيياقمأ (سراف نبا» : لاق

 قاقتشا كلذ نمو «هتعبتت اذإ «رثألا تصصتقا : (۷۸/۳) ةغللا لمجم يفإ هلوق كلذ نمو ءيشلا

 «دوقلاب ماللا عت : عرش وهف .(«لوألاب هلعف لثم «هب لعفي هنأ كلذو حارجلا يف صاصقلا

 + :نينايقلاو 0 و «ةنسلاو «باتكلا ءصاصقلا يف لصألاو

 ناعما فطور ؛هءةسانإ «سْفتلاب سقتلا : ىلاعت هلوقلف باتكلا امأف
 ٠۷۸| :ةرقبلإ < ىلتقلا

 .ئلإ تا يدعو هلا ماع رفا مذ لل ميو هلوق هنمو . ريثكف «ةنسلا امأو

 . ةلمجلا يف هيلع ءاملعلا عمجأو . «سفنلاب سفنلاو - : هلوق

 . هيلع ينجملاو يناجلا نيب ةاواسملا وهف «سايقلا ىضتقم وهو

 : ةدعي شتلا هتمكح +

 لاق 11184:ةرقبلا :4ةايح صاصقلا يف مكلو» :ةغيلبلا ةميركلا ةيآلا هذه يف ةيلجتم هتمكح

 هنأ ملع اذإ لجرلا نأل كلذو . «ةايح مكل هللا هعرش يذلا مكحلا اذه يف مكل :يأ) : يناكوشلا

 كلذ نوكيف «هيف عوقولاو «هيلإ عرستلا نع رجزناو لتقلا نع كك «رخآ لتق اذإ اًصاصق لتقي

 لعج هإف «عيفر ةحاصفلا نم سنجو «غيلب ةغالبلا نم عون اذهو . ةيناسنإلا سوفنلل ةايحلا ةلزنمب

 ءاقبإ ءاًضعب مهضعب لتق نع سانلا عادترا نم هيلإ لوؤي ام رابتعاب ًةايح توم وه يذلا صاصقلا

 «ةيندملا توغو ىلا ممألا دنع مئارجلاو لتقلا ةرثك دجن اذهلو . مهتايحل ةمادتساو «مهسفنأ ىلع

 . ةمحرو اًندمت نجسلاب تمكح لب «قحتسي اب يناجلا زاجت ملف «ةيعضولا نيناوقلاب تمكحف
 ىلع ةنمآ ريغ تحبصأ يتلا «ةيناسنإلا محرت ملو . هونبو «هلهأ هدقف يذلا لوتقملا محرت ملو

 اولدع نيذلا ءالؤهف .نوجسلا بهايغ يف الإ ةايحلا مهل ذلت ال نيذلاو «ءاهفسلا ءالؤه ديب اهئامد

 يلوأ نم اوسيل مهنأل ءرومألا بقاوع يف اوركفي مل «ةيضرألا نيناوقلا ىلإ ةيوامسلا .نيناوقلا نع

 . نولقعيف نوربدتي نيذلا «بابلآلا



 هم ل تدم مم دمع مدع ماقالا ةديق عرق 20 1
 ه ةئامثالثلا دعب نوثالثلا ر ثلاغلا ثيدحلا س

 r ميو هللا لوسر لاق :لاق قي اف دوعسم نب هللا دبع نع ]9| ظ
 نسفنلاو# ينارلا بيلا :ثالث ىدخإب الإ هلل لوُسَر ينو هنا الإ هلإ ال نأ دهس ملسُم

 HOW مقر «ملسماو ۷ مقر« ؛يراخبلا»] (ةعامجلل قراقملا هنيدل كراتلاو « سفنلاب

 :ىلامجإلا ىنحملا #

 ةياقوو ةيامح هعرش نم اهل لعجف ءاهنمأو سوفنلا ءاقبإ ىلع ميحرلا ميكحلا عراشلا صرح

 .هللا مرح يتلا سفنلا لتق - هللاب كارشإلا دعب - بونذلا مظعأ لعجف

 . ثالثلا لاصخلا نم ةدحاو بكتري نأ الإ نيتداهشلاب رقأ يذلا ملسملا لتق - .انه - مرحو

 .حيحصلا حاكنلاب هجرف فعأو «ناصحإلاب هيلع هللا نم دقو ينزي نأ : لوألا

 + ودع اه ف هةموو طعم تقلا ىلإ كيفي نأ ةيناثلا

 N ل جلل ككل نب :ص ام لثم ىقلي نأ ءاذه لثمل ةاواسملاو لدعلاف

 . ناودعلا نع ةيغابلا

 ؛لتقي اذهف «هتديقع نع عوجرلاو «هنيد نع دادترالاب «نينمؤملا ليبس ريغ يغتبي نم : ةثلاثلا
age EO EE ف ريس مل 

 : شارا ناال نايدألا ةمالس مهلتق يف نأل ؛نولتقي ةثالثلا ءالؤهف

 : تيدحلا نم داقتسد ام +

 ١ - قح ريغب «ريبكو ريغصو «ىثنأو ركذ نم ملسملا لتق ميرحت .

 اب ىتأو (هللا لوسر يح نأو هللا الإ لا نيتداهشلاب نا م

 .ام هل «ضرعلاو لاملاو مدلا ةه ملسملا وهف ءامهضقاني امع دعتباو هنايضتقت

 . مهيلع ام هيلعو «نيملسملل

 ةبوقع قحتسا هل ل ا

 . رده همدف ا وأ ءارفك امإ «لتقلا

 ءاوس «حیحص حاكن يف «فلكم رح وهو عماج نم وهو «نصحملا هب داري «بيثلا - 5
 . تومي ىتح ةراجحلاب مجرلا هتبوقعف «ىنز اذإف . ةأرما مأ ًالجر ناكأ

 . هطرشب صاصقلل قحتسم وهف ءائاودع اًدمع اًموصعم لتق نم نأ - ه



 ريخلا نم لاخ هبلق نأو .هتيوط ثبخ ىلع ليلد هتدر نأل ؛لتقي مالسإلا نع دترملا نأ 5

 . يلصألا رفكلا نم مظعأ هرفك نإف ,ىثنأ مأ ًاركذ ناكأ ءاوس «هلوبقل دعتسم ريغو

 رومألا نم سيل هنوكل ءاهكرتب لتقي ال ةالصلا كرات نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا ا“

 , ةثالثلا

 مد لحي الو - دوعسم نبا ثيدح امأو : 1١ صإ ةالصلا باتك يف لاق دقف ميقلا نبا امأ

 كراتلا مهنم لعج هنإف ,ةالصلا كرات لتق يف انل ةجح وهف - ثالث ىدحإب الإ ملسم ئرما

 نإ هنأو ,ةيلكلاب نيدلا كرت دقف ,رفاك هنأب انلق نإ اميس الو ,مظعألا نيدلا نكر ةالصلاو ىنيدل

 , نيدلا دومع كرت دقف رفكي مل

 ةئامئالغلا دعب نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا س

 كلي نإ كوسر لاق لاق هل دوعسم نب هللا دبع نع 10غ |

 1 00 مقر ملسمو ((58714)و (5917) مقر يراخبلا] . ( (ءاَمّدلا يف ةماسشلا ها موي ب سانلا

 . مهألاب ملاظملا نم أدبيو . هلدعب مهنيب يضقي مث ,ةمايقلا موي قئالخلا ىلاعت هللا بساحي
 مويلا كلذ يف اهنم هب يضقي ام لوأ اهنإف ,ملاظملا نم نوكي ام مهأو مظعأ يه ءامدلا نأ امب

 . ميظعلا

 : تددحلا نم دافتسم ام +

 نم هريغ نم مظعأو مهأ هنوكل الإ ةمايقلا موي هب أدبي مل هنإف ,ناسنإلا مد نأش مظع - ١

 نوكت ةءادبلا نإف ءامدلا رمأل ميظعت هيف : 2١7 ديعلا قيقد نبا لاق . دابعلا ملاظم عاونأ

 ةعقاولا ةدسفملا مظع بسحب مظعت بونذلا نإف كلذب ةقيقح يهو ,مهألاف مهألاب

 ,دسافملا مظعأ نم.ةيناسنإلا ةينبلا مدهو,اهمدعب ةقلعتملا حلاصملا تاوف بسحب وأ ,اهب

 . هنم مظعأ ىلاعت لاب رفكلا دعب نوكي نأ يغبني الو

 . هيف ءازجلاو ءاضقلاو باسحلاو ةمايقلا موي تابثإ - ۲

 : ا يبنلا نع ةريره يبأ نع 2") ننسلا باحصأ هجرخأ ام يفاني ال ثيدحلا اذه - ۳

 )١5155(, مقر هجام نباو ٥ مقر )١ / ٤ ىئاسنلاو )٤۱۳( مقر يذمرتلاو ,(۸1) مقر دواد وبأ هجرخأ (۲)

 . حيحص ثيدح وهو ناد ةريره يبأ ثيدح نم ٤١( / ۲) دمحأو
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 هريغ نيبو دبعلا نيب اميف بابلا ثيدح نأل ؛ «هتالص دبعلا هنع بساحي ام لوأ»

 قوقح مظعأ نأ كش الو . قلاخلا قوقحب قلعتي اميف ةالصلا ثيدحو ,قلخلا نم
 . ةالصلا ملسملا ىلع هللا قوقح مظعأ نأو «ءامدلا يه سانلا

 اهل ةيمهألا لعجو «لتقلاو ءامدلا اياضق رمأب ةيانعلا مكاحملاو ءاضقلا ىلع هنأ - ٤

 . اياضقلا نم اهريغ ىلع ةيولوألاو

 س ةئامئثالنلا دعب نوثالثلاو سماخ ا ثيدحلا ۾
 22 يک # اا ور

 دوعسم نب ةصّيحمو لهس نب هللا دبع قّلطنا :لاَق ةمثح يبأ نب لهس نعإ 06 |
2 

 کا ع ايا رر 2 رە

 طحشتي وو لهَس نب هلا دبع ىلإ صحم یتا اقرفتف - حلص دموي يهو - ريخ ىلإ

 ور هرو ر ور ور عر 2 وه 000

 ةصيوحو ةصيخمو ٍلهس نبا ني ااا َقَلَطناَف ةتيدمْلا مدق م . هنفدف ًاليتق همد يف
EES چک 

 وهوا ربك ربکا ١ تي ن ملكتي نمحرلا دبع بَعدَ خب يتلا ىلإ دوعسم اتب

 . ؟(مكيحاّص وأ ملنا نوقحتلستو نوفلحتا» :لاَقَف ل | وقل فسا

 ناّميأب فيكو : :اولاَق «؟اًنيمُي نیسمخب دوهي مكئربفا : لاق ؟رَ ملو فلحت فيو : اولا

 . [(1159 / 701) مقر ملسمو )۳١۷۳( مقر يراخبلا] . هدنع نم ا هلقعف . ؟راقک موق

 لجر ىلع مكنم َنوسْمَح مسقيا : ت كلك هلا لور لاف : ديز نب دامح ثيدح يفو

 < ںی E E E و م رر هر وقر ەگەي 7 و وب و

eناميأب دوهي مكئربنفا :لاق . ؟فلحن فيك دهشت مل رمأ :اوُلاَق  

 . 4 / ۲) مقر ملسم] ؟ رامك موق للا ل اولاق (؟ ج

 ٍلبإ نم ةئامب هادو «همد لطبي نأ هتيم هللا لوسر هرکف : درع زب كنس كودك قو

 ١ 34 هر قر el ةقدصلا

 ١ اغلا د:

 . ريغصتلا ةغيص ىلع « ةلمهم داصف «ةددشم ةيتحت هانثمف ؛ةلمهم ءاحف ميلا مضب :ةصّيحم

 ةلمهم ءاح مث «ةمجعم نيش اهدعب ءاضيأ ةيقوفلا ءاتلاو ةيتحتلا ءايلا حتفب :  طحشتب

 ملكتيل : ينعي . لوألل يظفل ديكأت يناثلاو ءامهيف رمألا ظفلب : ربك ربك . ةلمهم ءاطف «ةددشم

 رغصأ أ : موقلا ثدحأ . اًنس ريبكلا

 : يأ لوتقملا ءايلوأ ءانفب اهلقعف لبإلا نم ةيدلا عمج ءَلَتَق اذإ ناك لتاقلا نأ هلصأ : هلقعف

 . دوقنلاب ولو ةيدلل هلامعتسا رثكو «ردصملاب (القع) تيمسف . هلهأ ىلإ اهملسيل ؛اهلقع يف اهدش

 )١( ةياهنلا] . غرمتيو برطضيو هيف طبختي :يأ )۲ / 454(! .
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 ارلا4 45 اما ا لا ةةمزلاو ةحوتفم ةددشما مم اهب ةلمهملا رل مشي + هيرب
 . برهلا عيطتسي ال «هلبحب اديقم اريسأ مكيلإ عفد هلتق مكناميأب . متققحتسا اذإ

 . /(119/5) ةياهنلا . هتيد عفد : ينعي : هداوف

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام +

 الو هريغ وأ حارجب ليتق دجوي نأ : اهتفصو “ (ةماسقلا ةلأسم) يف لصأ ثيدحلا اذه - ١

 ةعامج وأ دحاو ىلع لوتقمل ءايلوأ يعّديو هلتق نم ىلع ةنيبلا موقت الو «هلتاق فرعي

 e ان .يعدملا يلولا قدص ىلع نئارقلا موقتو «هلتق

 يعدلا فلحيف «نئارقلا نم كلذ وحنو كاسل عمنا فيرا ٌقايتق هراد يف دجوي

 ال اهنأ ىلع اوقفتا : يرابلا حتف يف لاق .لتاقلا هنأ معزي يذلا مد قحتسيو اًنيمي نيسمخ

 ءلكن نإف . اهب مكحلا نظلا ىلع بلغي ةهبش اهب نرتقت ىتح ءايلوألا ىوعد درجمل بجت

 . لوكتلاب هيلع يضق «لكن نإو . ئربو ايم نيسمخ هيلع ىعّدملا فلح
 ةوادعلا ةنيرق نم يعّدملا ىوعد ةحص يف دب ال هنأ دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا -۲

 الف رادع م نكي مل فإف :(ةدللاب) يحتم ام وهو فلس و :لزيستلا وي

 نم نظلا ىلع بلغي ام ُةَمَهَّتلا هجوئو ىوعدلا ةحص :هنع ةيناثلا ةياورلاو . ةماسق
 تبثت ال ةداهش دجوت وأ .هدنع هثاثأ ىري وأ «ناسنإ راد يف ليتقلا دجوي نأك «نئارقلا

 «يزوجلا نبا» ةياورلا هذه راتخاو . نئارقلا نم كلذ وحنو «نايبصلا ةداهشك «لتقلا

 ‹ باوصلا وهو : )١١/ ۱۳١۹( «فاصنإلا» يف لاق .«ةيميت نبا مالسإلا خيشو

 . يعفاشلا مامإلا بهذم وهو

 :رومأب ىواعدلا رئاس تفلاخ ةماسقلا ىوعد -*

 ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا «ىواعدلا ةيقبو « يعدملا ىلع تهجوت نيميلا نأ :لوألا

 . ركتملا هيلع ىعاملا
 . رثكأ اوناك نإ «نيعّدملا وأ يعّدملا ناميأب أدبي هنأ :ىناثلا

 . ةدحاو نيمي ىواعدلا رئاس يفو « نيميلا ريركت :ثلاثلا

 . اهباب يف تمدقتو (ناعللا ةلأسم) ةماسقلا هباشتو

 مخ لر ا اخ ها قلع ناتا دو رناقلا را لا نحو اذ 2

 )١( لتقلا ىوعد يف ةرركملا ناميألا يه هفاقلا حتفب : ةماسقلا .
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 نع يور ءاضحم اًدمع لتقلا ناك اذإ هيلع ىعدملا مد نوقحتسيف «مهاوعد ةحص ىلع ايي

 بهذملا وهو «رذنملا نباو «روث يبأو «دمحأو «كلام بهذم وهو :«ةباحصلا نم ةعامج

 لإ عفديف «مهنم لجر ىلع مكنم نوسمخ مسی : : 0 يدقلا
 E مد نوقحتست» ظفل يفو . کک رام و

 الف «يعفاشلا بهذم نم ويدل ا و

 («برحب اوني نأ امإو «مکبحاص اودي نأ امإ» : م : رع هلوقل ةيدلا الإ نوقحتسي

 . ةيدلا هيلعف مهتملا ىلع لتقلا تبثو دمع ريغ لتقلا ناك نإو .

 تهجوت !نايبصلاو ءاسنلا ناميألا لهأ ريغ نم اوناك وأ «ىوعّدلا نع نوعاملا لكن اذإ -ه

 ال مهنأو «هولتقي مل مهنأ ی نرفع لتقلا يف نيمهتملا ىلع ناميألا

 .مهيلع ىوعدلا قدصب اوئيدأ «ءاولكن نإو «اوئرب اوفلح اذإف هلتاق نوملعي

 نم ليتقلا ةيد نوكت ذئتيحف مهيلع ىَعدملا فلحو «ناميألا ىلع لوتقملا ءايلوأ لكن اذإ -7

 وأ «لفح وأ ءدجسم وأ «جح ماحز يف لوتقملا هلثمو . همد عيضي ال ىتح «لاملا تيب

 نوكت مهوحنو ءالؤه لك . لتاق ىلع نئارقلا لدت الو «هلتاق ملعي الو الوتقم دجو

 . ةلودلا ةنيزخ نم مهتايد

 تهجوت ؟«ةماسقلا ىوعد) ىفف . نيمصاختملا نم ىوقألا بناج ىف نوكت نيميلا نأ -۷

 مهاوعد ةحص ىلع ةلادلا نئارقلاب 00 مهبناج نأل ؟الوأ لوتقملا دارا ناميألا

 نع اولكن نإف .ةحضاولا تانيَبلا نم اهنإف «تيوق اذإ نئارقلاو . مهبحاص لتق يف
 . ةمهتلا نم نوؤربيو نوفلحيف مهيلع ىعدملا بناج ةوق ىلع مهلوكن لد «ناميألا

 ةسراممو «ةدابعلا ةرثكو «ءنسلا فرش نم هل ال ءرومألا يف انس ربكألا ميدقت بابحتسا -۸

 . ةربخلا ةرثكو «رومألا

 ةماعلا نا را يل (ةقدصلا لبإ نم ةئامب هداوف» :هلوق -4

 ةحلصم لك «هللا ليبسف « 0+1 :ةبوتلاإ | هللا ليبس يفو» :ىلاعت هلوق هيلع لديو

 . نيملسملل عفن اهيف «ةماع

 ٠- دودحلاب ةبلاطملا يف ةلاكولا زاوج .

 ١- هيلع ىعاملا لوكن دنع وأ ؛هيلع ىَعملا نم يعّدملا ىلع نيميلا در ىلع ليلد هيفو ٠

 ف لقت ناميألا نأو «نيملسملا نيب ىوعدلاك “يمذلاو ملسملا نيب ىوعدلا نأ ىلعو -۳

 . رافكلا

 )١( مقر ملسمو «(197) مقر هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )5 / 1١559(.
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 س ةئامثالثلا دعب نوثالثلاو سداسلا ثيدح ا
 . شان n ا 58 ع ٠ع 2

 «نيرجح نيب اضوضرم اًهسأر دجو ةيراج نأ : هش كلام نب سنأ نع |1111

rسك غب 0 هيه 0# ور و ير ي و رک 6  
 دحخأف . اهسأرب تاَمْوأق ٠ يدوهي ركذ تح نال ا ؟كب انه لع نم يق

 1 5 2 ھر ا ور اوا هلال
 .نيرجح نيب هسأر ضري نأ هيي يتلا رم فرتعاَف يدوهتيلا

 .1717/5(1 / ۱۷) مقر ملسمو «78484)و (541/)و (58487)و (0596)و (11575)و )۲٤۱۳( مقر يراخبلا|

 « ةثامئالثلا دعب نوثالثلاو عباسلا ثيدح ا
rv}هداقأف حاّضوأ ىلع ةيراج لتق يدوي نَا :سنأ نع الا المال  

 ۲۲(۰ / ۸) يئاسنلاو (1775) مقر ملسمو ٠ هل ظفللاو (1۸۷۹) مقر يراخبلا| ٠ ا هللا لويسر اهب

 . 10770 / ه) :برعلا ناسلإ اًقوقدم يأ هلوعفم مسا :ًاضوضرم

 اًحاضوأ تيمس ةضفلا عطق يهو ةلمهم ءاح فلألا دعبو ةمجعلملا داضلاب :حاضوأ

 ١91(1. / 5) 'ةياهنلا| اهضايبل

 تايح نم ةيقب اهبو ؛نيرجح نيب اهسأر ضر دق ةيراج يع يبنلا دهع ىلع دجو
 تأموأف ؛يدوهي مسا ىلع اوتأ ىتح هاهولتق مهنأ نونظي نم اهيلع نوددسعي اهلتاق نع اهولأسف

 اهلتقب فرتعا ىتح هوررقو هوذخأف ٠ اهلتقب مهتم 6 ههسأر ضر يذلا وه معن يأ :اهسأرب

 ؛نيرجح نيب هسأر ضر ؛لعف ام لثمب ىزاجي نأ س يلم يبتلا رمأف . اهيلع ةضف يلح لجأ نم
 لتق امك هولتقف | yT ا ةلوقل ارا

 . ءاهفسلل اًعدرو «ءامدلل ةنايص ةيراجلا

 :تيدحلا نم دافتسم ام

 وهو :يوونلا لاق | ةدمدإ (سفتلاب سفتلا) :ىلاعت لاق ةارملاب لتقي لجرلا نأ ١>
 امو

 ءاملعلا روهمج بهذم وهو هددحملا صتخي ال هنأو «لثملاب لتقلا ىف اا فو 1

 . دمحأو «ىعفاشلاو «كلام ةئالغلا ةمكألا مهنمو

 تيم هللا لوسر هلتقف : هظفل امنإو ظفللا اذهب هيف تسيل ؛ملسمل اهازع يتلا ةياورلا هذه !يئاسنلاو ملسلوإ :هلوق (1)
 . اضيأ يراخبلل ظفللا اذهب يهو «نيرجح نيب
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 ؛سبحيو ررقيف هلحأ ىلع ةمهتلا ءاقلإل لاحلا ءدهب لك يف هله حلا لوق لوبق ٣

 IEE ت زا (لتقلا هيلع تبث نإف «شقانيو لأسيو

 وأ ههب لتق ةيقدنبب لتق نإو ا هب لتق ام لثمب لقي لفاقلا نأ -

 ام لثمب اوبقاعف متبفاع نإو 3 هلوقب ًالمعو «لعف ال ءازج قرح قيرحتب وأ «قرغ قرغب

 مكيلع ئدتعا نمف# 14. :ئروشلا * 4 اهلثَم 3 ةئيس ةئيس ءازجوإ# 11 لحل هب متبقوع

 دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ يهو 1144 ةرقبلا 4 مکیلع ئدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف

 . !لدعلاو ةنسلاو باتكلاب هبشأ اذهإ :لاقو ةيميت نبا» خيشلا اهراتخا

 كلام ةمئألا بهذمو «زيزعلا دبع نب رمع بهذم وهو اليلد حصأ يهو :يشكرزلا لاق

 .٠ (يدعس ن نمحرلا دبع انخيش اهراتخاو “روث يبأو كمحأو ؛يعفاشلاو

 بهذم نم روهشملا امأ ٠ يي «صاصقلا ىنعم لمكيو لدعلا رهظي اذه يفو

 هاور ا : درا 0 يل ةلبانحلا

0 TE 

  ۳۳۸الجر ليذه تلق کم اا هلوُسَر ىلع هلا حّ ال :لاق هاف ةريره يبآ نع

 سبح دق لجو رع هللا نإ ٌلاَقَق ملك يلا مفك كّيلهاتجلا يف مهل تاک ليتقب ثيل يتب نم
2 

 لحت الو يلب ناک دحأل لح مَ ااو ريل اع

 ا مارح هذه يتعاس اهنٳو راهن نم ةعاس يل تلح امو يدب دحأل

 وهن لیت هَل لق نمو . شمل الإ اهتطقاس طلت الو اهئ ضعي الو اهالخ ىلتخب الو
 لاَقَف ٠ ةاش وبأ هل ناي ملا لهآ نم لج ماقق «ىدب نأ امو لتقي نأ امإ :نيرظنلا ريخب

 e هم ل لور لک هيلا نال

 هس رے ر

 (1۸۸ ۰ )و e 00 مقر 00 رخذإلاالإ» : هللا 0 لاقف

 .!(١"هم | (CEA CEY مقر ملسمو

 مث ؛السرم نم هوحن “ير و زا نم دهب 1 )١( ثيدحلا دنسأ مث السرم دهاجم ثيدح نم هوحن «يراخبلا7 ىورو (ملسم 7 دارفأ نم قايسلا اذهب ثيدحلا اذه |

 هعمج یف (قحلا دبع :هلاق . ما يبنلا نع هو ةريره وبأ هاور :لاق مث لذه وحن وأ اذه لثمب :لاق سابع نيا

 . نيحيحصلا نيب
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 اکا لازت ال ةروهشم ةيرضم ةليبق ٠ مالف ءاي مث ؛ةحوتفم لاذ اهدعب ءاهلا مضب :ليذه

Eلئابق نم «ةنانك نب ركب نب ثيل ىلإ بسنت ةروهشم ةليبق «ةثلثملا ءاثلاب :ثيل .  

Nهرخآ «ةمجعملا داضلا حتفو ةلمهملا نيعلا نوكسو ةيتحتلا ءايلا مضب :  

 ماللاو ءاتلا حتفو «ءاخلا نوكسو «ةيتحتلا e :اهالَخ ىَلَتْخَي الو . عطقي ال :يأ . لاد

 وهو (دشنألا نم لعاف مسا : e ق الو زج ال يأ : :شيشحلا نم بطرلا وهو :ةروصقملا

 يطعي يأ واولا نوكسب : يدوي نأ" صاصقلا وأ ةيدلا ذخأ :نيرظنلا ريخب . ةطقللا ىلع فرحا

 فقولاب «ءاهف «فلأ اهدعب «ةمجعملا نيشلاب :ةأش وبأ . لوتقملا ءايلوأل ةيدلا هؤايلوأ وأ لتاقلا

 تبن ءار مث «ناتمجعم ءاخف لاذ اهدعبو «ةزمهلا رسكب :رخذإلا .ءاتلاب لاقي الو «جردلاو

 . رجشلا ريغص «لصألا قيقد «ةحئارلا بيط فورعم

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 .دئاوزلا دئاوقلا نيلصم انه اهلمجنو [جحلا باتكإ يف ثيدحلا اذه يناعم رثكأ تمدقت

 هلوسر اهيلع طلسو « !ليفلا اهنع هللا سبحإ ذإ «ةونع تحتف ةكم نأ ىلع ليلد هيف ١-
 اوغب نإف هلهأ براحي الأ مرحلا صئاصخ نم :ملسم حرش يف يوونلا لاق ٠ نينمؤملاو

 اوعجري ىتح مهيلع قيضي لب «مهلاتق مرحي :ءاهقفلا ضعب لاق دقف «لدعلا لهأ ىلع

 . لدعلا ماكحأ يف اولخديو «ةعاطلا ىلإ

 لاتق نأل ؟لاتقلاب الإ يغبلا نع مهدر نكمي مل اذإ ٠ مهيغب ىلع نولتاقي :روهمجلا لاقو

 . اهتعاضإ نم ىلوأ مرحلا يف اهظفحف اهتعاضإ زوجي ال يتلا هللا قوقح نم ةاغبلا
 اهرجش دضعي الف «ةمرحم لازت نلو لازت ال اهنأو ؛دحأل لح مل ؛ةمرحم ةكم نأ ~۲

 یا هلا دنع ارعا اهفرش ناب اذه فف هال جي وأ عطقي الو ا

 ؛رخذإلاو ةأمكلاو «مئاهبلا يعرو ءاعوطقم دجو امو يمدآلا هتبنأ ام كلذ نم ىنثتسا -*

 ٠ ةحابم هذهف

 نم سيأ اذإف ءاهبحاص اهدجي ىتح اهيلع فيرعتلا دارأ نمل الإ لحت ال مرحلا ةطقل نأ ٤

 .اهبلطي ءاج اذإ «ءاهنع هضيوعت ةينب هنع اهب قدصت « اهبحاص

 ل ل ا ا و عم

 ن: ىلاعت هلوقب اهمظعو !5-: :قلعلاإ | (ملعي مل ام ناسنإلا ملع (:) ملقلاب ملعإ#

 ٠ ةرخآلاو ايندلا حلاصم ةباتكلا يفف :٠" ١ لإ «تورطسي امو ملقلاو
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 ليلد هيف «ىدوي نأ امإو لتقي نأ امإ :نيرظنلا ريخب وهف ليسق هل لتق نموا :هلوق ١-
 ةيدلا ىلإ وفعلاو مهل لضفأ وهو اًقلطم وفعلا !هتثرو مهوإ لوتقملا ءايلوأل نأ ىلع

 .انيهذم نم روهشملا وهو «رييختلاو صاصقلا مهل نأو

 لتاقلا نع وفعلا زاوجب ةمألا هذه نع هللا ففخف يتاروتلا يف امتحن: ضاق ناكو

 ٍناسحاي هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل يفع نمف» هوك ةيدلا لإ

 , 131078 ةرقبلا| حر مكبر نم فيفخت كلذ

 مالسإلا خيش لاق اذلو هعقوم قفاوي نأ يغبنيف ,ناسحإ وفعلاو ءلدع صاصقلاو

 دانه. نامخإلار ناصح وقعلاو» لدغ مدلا نم دق ةاستنألا ءافيتسا» ةت نبا

 «ررض د الأ وهو . لدعلا دعب الإ اًناسحإ نوكي ال ناسحإلا اذه نكل «لضفأ

 لاق . عرشي الف «ريغل امإو .هسفنل امإ يفاعلا نم اًملظ ناك ,ررض هنم لصح اذإف
 . باوصلا نيع اذهو :(فاصنإلا) يف

 س ةئامئالثلا 0 | ثيدح ا

r4لاقف َهَأرَمْلا صالمإ يف سالا تا هنأ : هب هاف باطلا 0 : ع نع  
 ر اللا 5

 َنِيِنأَتْلا لاَ . ما وأ دبع : ةرغب هيف ىَضَق ا ا : وف ةبعش نب ة الا
 0 هوت رو رور ر ر ر رر او تو م
 . !(15469) مقر ملسمو « )۷۳١۷( مقر يراخبلا] . RR نب دمحم هعم دهشف «كعم دهشي نمي

 . نيم اهنج يقل نأ :ةأرملا صالمإ

 تصلمأ «صلمأ» ردصم ةلمهم داص هرخآ يملا نوكسو ةزمهلا رسكب :ةأرملا صالمإ

 . ۷۷(1 / )٠۳ برعلا ناسلإ . هناوأ لبق هعضت نأ وهو ,ىهتقلزأ يأ : اهدلو ةأرملا

 ضايب --لصألا يف - يهو «ءات اهدعب .ةحوتفملا ءارلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا مضب :ةرغب

 .هللا ىلع يمدآلا مركل «نيدوسأ اناك ولو ,ةمألاو دبعلا يف - انه - لمعتساو . هجولا يف

 . اهيلع ةيانج رثإ ىلع ةدالولا ناوأ لبق اًنيم اهدلو ةأرما تعضو

 يف مهءاملعو هباحصأ ريشتسي نأ يون (باطخلا نب رمع» لداعلا ةفيلخلا ةداع نم ناكو

 امل ؛ركفلا يف ةوقو «ملعلا يف ةعس نم هيتوأ ام عم مهريشتسي ءاهيف دجتسملا اميسال ماياضقو هرومأ

 ربجو «مهبولق فيلأتو مكحلا قداصل ةباصإو ملعلا ضماغ جارختسا نم مهيأر ذخأ يف
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 هذه تطل نيف را 4 مهب قروش ههرمأ وا یا رق او ره رطاوع
 هربخأف . كلذ يف غب خش ةباحصلا راشتساف . هتيد يف مكحلا هيلع لكشأ «مات ريغ اَنيم اتينج ةأرملا

 نم تبثتلا رمع دارأف . ةمأ وأ دبع ( ةرغب» نينجلا ةيدب ىضق ملي يبنلا دهش هنأ ةبعش نب ةريغملا

 ىلع دهشي نمب يتأي نأ ةريغملا ىلع دكاف. ةمايقلا موي ىلإ اًماع اًعيرشت نوكيس يذلا « مكحلا اذه

 . نيعمجأ يلين « لاق ام قدص ىلع يراصنألا ةملسم نب دمحم دهشف . هلقن ةحصو هلوق قدص

 :تيدحلا نم دافتسم ام

 تام مث ايح طقس اذإ امأ «ةمأ وأ دبع « ةيانجلا ببسب ءاّئيم طقس اذإ نينجلا ةيد نأ - ١

 . ةلماك ةيد هيفف «اهببسب

 . باوصلاو قحلا بلطل ءاهدجتسمو رومألا ماهم يف لقعلاو ملعلا لهأ ةراشتسا - ؟

 هيف ترفوت ىتم فاك دحاولا ربخف ّالإو ءاهيف رابخألا ةحص بلطو « لئاسملا يف تبثتلا -

 ف ود ةلاذعلا طوق

 رباكألا ىلع ىفخي دق صاخلا ملعلا نأ ىلع ليلد كلذ يفو» :7'2ديعلا قيقد نبا لاق - 4

 هيلع لدتسا اذإ نيدلقملا نم ولغي نم هجو يف دصي كلذو «مهنود وه نم هملعيو

 رباكأ ىلع يفخ اذإ كلذ نإف «ًالثم نالف هملعل احيحص ناك ول :لاقف «ثيدحب
 ( ىفخأ مهريغ ىلع وهف «مهيلع زاجو ةباحصلا

 ةراشتسا دارأ رمع نأ هتهجوو . صنلا عم داهتجا ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يف -ه

 رمأ وهو «هريغ ىلإ اوتفتلي مل « صنلاب اوملع املف . ةيضقلا يف مهيأر ذخأو ةباحصلا
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 س ةئامئالثلا ا دعب نوعبرألا ا ثيدحلا س

 ىرخألا امهادحإ ترق رس ملا تلقا : لاق اخ ةريره يبأ نع ۰

 هيد نأ مي يلا يفق متلي يتلا ىلإ اوصاف . اهنْطَب يف امو اه رجحب

 ماقف ل ل ا

 قالو لک الو "برش لم مما في ف لوسر ا اي :لاَقَف يلَذُهلا ةغباتلا نب لمح

 نم ؛ناهكلا ناوْخإ نم وه املا 21 لا ل لا لطب كلذ لمف ؟لهَتسا لَو

 . 01 0 مقر ملسمو .(1۹۱۰)و )٥۷٥۸( مقر يراخبلا| . يذلا ا لجأ

 . )4۸ / )٤ «ماكحألا ماكحإلا يف )20(



 سس

 توج |( 5 ۹) 2E € EF E FE FD O هجم هنو E تو حو راجف لإ هطمغ 2رقن

 1 بيرلا 3%

 نوموقي نيذلا براقألا مه ةلقاعلا :اهتلقاع . ءافتخالا وهو « نانتجالا نم ذوخأم :نينج

 ٠ عنملا :لقعلاف ٠ لتاقلا نع نوعنمي مهنأل ؛اةلقاع اومس لتاقلا مهبيرق نع أطخلا ةيد عفدب

 :ةغبانلا نب كلام نباو ؛ةففخم اًضيأ ةحوتفم ميم مث ةلمهملا ءاحلا حتفب لمح

 ٠ ءاكب وأ قطن توصب هتايح ملعت مل هنأ ديري - توصلا عفر - لالهتسالا :لهتسا الو

 .771(1 / 4) ةياهنلا|

 برعلا ناسلإ ٠ىَعَليو دهي :يأ اللا ديدشتو ءءاطلا حتفو ةيتحتلا ةانثملا ءايلا مضب :لَطي

 ٠ نالطبلا نم ٠ ضام لعف هنأ ىلع ةدحوملا ءابلاب يورو )۸ / ۹١(٠

 HVA 7Y4“ املسم/ حيحص يف روهمجلل يورملا وهو :ضايع لاق

 ٠ ةانثملاب اندالب خسن رثكأو : [(۱۷۸ )1١/ ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق

 ءاج ام ؛مومذملاو ٠ رعشلا يفاوقك ؛لصاوفب ةيهتنم “ مالكلا تارقفب نايتإلا وه :عجسلا

 ٠ يوبنلا مالكلا يف درو دقف الإو «قحلا دامخإو «لطابلا رصن هب دصق وأ ؛ اًفلكتم

 1 :ىلامجإلا ىنعملا #
 لتقي ال 'ريغص رجحب ىرخألا امهادحإ تمرف ؛ليذه ةليبق نم ناترض ناتأرما تمصتخا

 لانا لسن ا ىلا ىضقف - اهطب ىف يذلا اهيينج لتقو اهلف ةكلر “بلاغ

 نوكل ؟ةيدلاب ةلوتقملا ةأرملل ىضقو ٠ ةلتاقلا ىلع هتيد نوكتو ؛ىثنأ مأ ًاركذ نينجلا ناكأ ءاوس

 ريغ لتقلا نوكلو ؛لداعتلاو رصانتلا ىلع اهانبم نأل ؟ةأرملا ةلقاع ىلع نوكتو !دمع هبشإ اهلتق

 اهنم ةلقاعلل سيلو «ةثرولا نم مهعم نمو اهدلو اهذخأ دقف ةلوتقملا دعب ثاريم ةيدلا نأ امب .دمع

 ملف ءاتيم طقس نم مرغن فيك ؛ هللا لوسر اي :-ةلتاقلا دلاو - ةغبانلا نب لمح لاَقَف ٠ ءيش

 ٠ عوجسم يباطخ بولسأب كلذ لوقي ؟هتايح كلذب فرعت ىتح ؛قطني ملو “برشي ملو ؛لكأي

 ةهباشملا ةفلكتملا عاجسألا هذهب ةيعرشلا ماكحألا در نم اهيف امل “هتلاقم هيا يبنلا هركف

 ٠ لطابلاب سانلا لاومأ اهب نولكأي نيذلا ناهكلا عاجسأل

 :تيدحلا نم دافتسم ام د:

 يناجلا دصقي نأ وهو ٠ !دمعلا هبشإ وهو “لتقلا نم ثلاثلا عونلا يف لصأ ثيدحلا اذه ١-

 عونلا اذه مكحف ٠ ةريغصلا اصعلا وأ «ريغصلا رجحلاب لتقلاك “ابلاغ لتقي ال اجب ةيانجلا

 :لتقي الو لتاقلا ىلع ةيدلا ظلغت نأ لتقلا نم



 : رس

 مالعلا ريسيت تاحج واطاط جوج هج توج جويدتجك 10{ ته

 هتبصع نم روكذلا| مهو ؛لتاقلا ةلقاع ىلع نوكت [ًاطخلا| هلثمو !دمعلا هبشإ ةيد نأ “۲

 هذهو ٠ رزآتلاو رصانتلا ؛ةبوصعلا ىنبم نأل ؛!نيثراو اونوكي مل ولو ؛نوديعبلاو نوبيرقلا

 “مهنع ففخت نكلو ءاينغ ناك ولو هل مهتدعاسم بسانف ؛دصق الب هيلع تعقو ةحئاجلا

 ٠ تاونس ثالث ىلإ ةطقسم مهيلع لجؤتو ؛مهبرق بسح مهيلع اهعيزوتب
 هذه ةميق ءاهقفلا ردق ٠ ةمأ وأ دبع !ةرغأ ةيانحلا بيسب اتيم طقس يذلا نينجلا ةيد نأ ۳

 ا ع و كروت ا دب نو لا
 ٠ هلمحتت ال ةلقاعلا نإف ةيدلا ثلث نم لقأ ناك امو .ةيدلا ثلث نم لقأ اهنآل ؟ةلقاعلا

 ٠ءيش اهيف ةلقاعلل سيلو ؛هسفن لدب اهنأل ا نوكت ةيدلا نأ - 5

 :نيرمأل ةغبانلا نب لمح عجس ي يبنلا ه هرك امنإ :ءاملعلا لاق ٥

 ٠ هلاطبإ مارو ؛هعرشو ىلاعت هللا مكح هب ضراع هنأ :لوألا رمألا -

 نايكلا نان امك لطانلا رضا طئاطنم تاجا قد فلكل نالا رال ا =

 N يسال اورج E E ابدل ول راق وصتووب
 رصن هب دصقي ملو فلكتلا اذه ريغب عجسلا عقو اذإ امأف ؛عامسألا اهب نوفيضتسيو

 ٠ مومذم ريغ وهف * لطابلا
 دنع نولقت مكنإ امأ» :هلوقب راصنألا بطاخ دقف سي يبنلا مالك يف ءاج دقو -

 . «عزفلا دنع نورثكتو . عمطلا

 ال بلقو عمي ال لوقو ؛عفني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ مهللا» : هع هئاعد يفو

 ٠ !سنأ ثيدح نم ((8* / 6 دمحأإ . «عبرألا ءالؤه نم كب ذوعأ «عبشت ال نسل ءعشخي
 اه ةئامثالثلا دعب نوعبرألاو يداح ا ا ثيدحلا س

Tyتعوق هيف نم دي عرف لج دب ضع الجر أ : كف  
 . (هل ةيد ال < تبقا ضب امك هاخأ مكدَحأ ضعي ا ا 2 ىلإ مصاف اين

 ٠ !(1517/) مقر ملسمو ؛هل ظفللاو (1845) مقر يزال

 ٠ باودلا روكذ نم هريغ ىلع قلطيو «لبإلا نم ركذلا هب ديري :لحفلا ضعي

 :ىلامجإلا او

 هاتينث تطقسف «ضاعلا مف نم هدي ضوضمحملا عزتناف ؛هدي ضعف رخآ ىلع لجر ىدتعا



 دم قال هدد مدع ممدعمسد ماقالا ةدمق عرق
 هسفن نع عفادي ضوضعملاو «نيتطقاسلا هيتينث ةيدب بلاطي ضاعلا . ج يبنلا ىلإ امصتخاف

 هلعفي ام لثم لعفي فيك «ضاعلا يعدملا ىلع ميلي يبنلا ركنأف . هنانسأ نم هدي ذاقنإ ديري هنأب
 كل سيل ؟ةيناحلا هنانسأ ةيدب بلاطيل يتأي اذه دعب ا مكدحأ ضعيف «تاناويحلا ظالغ

 . يدتعملا وه يدابلاف «ةيد

 ظ :ثيدحلا نم ذائتسي ام *

 . ةيد الو هيلع َدَوَق الف ءاهضعب وأ هنانسأ تطقسف «هنم اهعزتناف ناسنإ دي رضع نم نأ ١-

 «هضرع نع وأ «هسفن نع عفادف «ناويح وأ ناسنإ هيلع لاص نم لك يف ماع مكحلا اذه -؟

 بج امع عفادي هنأل ؛هيلع ءيش الف «هلتق وأ «لئاصلا حرجف «هلام وأ «همرح نع وأ

 وهف هسفن نود لتق نم» : هيب هلوقلو .يغابلا يدتعملا وه كلذو «هتيامح هيلع

 8 ديش وهف هلأ نود لتق نمو «ديهش

 نم لهسألاف لهسألاب هسفن نع عفادي هنأب هلاثمأو ثيدحلا اذه مكح ءاملعلا ديق -۳

 5 عافدلا لئاسو

 . عرشلا يف ةماعلا ةيلكلا دعاوقلا نم ذوخأم دييقتلا اذهو :ءاملعلا لاق -

 س ةئامئالنلا | دعب نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا س

ee}و "ادجسملا اذه يف بدنج اند لاك يرضنلا نَسَحْلا بأ ني سحلا نع  
 دع ي جا اجا نع ت ا مورا و قوا

 "0 لاق هلو هللا لوس ىَلَع بدك دك بدنج نوُكي نأ یشخت امو ءائیدح نم انیس
 ےک ت ر ر سال ل ا و ی ع

 اقر امف دی اھب زحف ایکس حاف عنج حرج هب لج مک ناک نمف نا: 0-0
Eعصا رولا 6# عا نب  

 تمرحف ءهسفنب ينرداب يدع :لجو زع هللا لاق . تام یتح مدلا
 مقر يراخبلا| « اةن ا هيلع

 . 141(1)و )۸- )و (۱۱۳) مقر ملسمو (("470)

 هللا دبع نبا وه ءاب اهدعب ء اهحتفو لادلا مضو «نونلا نوكسو « ميجلا مضب :بدنج

 [نييناندعلا نم مهنإ] : 117١ / 5) حاحصلا يفإ يرهوجلا لاق . (ةليجبإ ةليبق نم يلجبلا

 . ةنيدملاو ةكم نيب نآلا مهنكاسم

 نم )۲٥۸۰( مقر هجام نباو )۱٤۲۱(« مقر يذمرتلاو )٤۷۷۲(« مقر دواد وبأو «(۱۹۰ / ۱) دمحأ هجرخأ (۱)

 . حيحص ثيدح وهو ديز نب ديعس ثيدح

 حصي ال :لاق متاح ابأ نأل ؛دجسملا ىف ىباحصلا نع ذخأ نسحلا نأ يوارلا لقن امنإ !دجسملا اذه ىفإ :هلوق (۲)

 . سفنلا يف هتيوقتو ثيدحلا ميخفتل اًضيأو هيلع دري ثيدحلا اذهو . بدنج نم عامس نسحلل
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 ءارلا حتفب فب :مدلا اقر امف . اهعطق يأ :ةددشم ياز اهدعبو « ةلمهملا ءاحلاب : اهب رحت

 . [(۲۷۸ / 5) برعلا ناسلإ . تام ىتح همد عطقنا ام يأ :زومهم فاقلاو

 هش يلجبلا هللا دبع نب بدنج نع يرصبلا نسحلا . دباعلا دهازلا حلاصلا ملاعلا ىور

 لجر نع هباحصأ ثدح مي يبنلا نأ :انعم يذلا ثيدحلا اذهب ةفوكلا دجسم يف ثدح هنأ
 ملو .هئافشو ىلاعت هللا ةمحر نم سيأف «هنم عزج حرج هيف ةيضاملا م مالا نم انلبق ناك نميف

 «هدي اهب عطقف اًئيكس ذخأف .هبلق يف نيقيلاو ناميإلا يعاد فعضل «هباوث ءاجر هملأ ىلع ربصي

 . تام ىتح عطقنیو اقري ملف « همد يف فيزن هباصأف

 .يئالب ىلع ٌدَلَج هل نكي ملو «يئافشو يتمحر أطبتسا يدبع اذه :هانعم ام ىلاعت هللا لاق
 نمو «ةنجلا هيلع تمرح دقف اذل «هسفن هلتقب هلجأ رصق هنأ نظو ءاهيلع هتيانجب هسفن يّلإ لجعف
 ريجتسملاك .رانلا باذع ىلإ حرجلا عجو نم براهلا اذه ناكف . هاوثم رانلاف ,ةنجلا مرح

 . ةمتاخلا ءوس نم ىلاعت للاب ذوعنف .رانلاب ءاضمرلا

 _ :انيدحلا نم داقتسي ام *:

 لاق ,ريبك رمأ هنأو ءاهرطخو ءاهنأش مظعو .اهتمرحو .قح ريغب سفنلا لتق ميرحت هيف - ١
 ناسنإلا سفن تناكأ ءاوس سفنلا لتق ميظعت يف ريبك لصأ ثيدحلا : ديعلا قيقد نبا

 . هريغ وأ

 مطللاك ؛ «لعف وأ ةحاينلاك لوق نم ىلاعت هللا طخسي امع بئاصملا دنع ربصلا بوجو - ۲

 . سفنلا لتق , هنم مظعأو . قشلاو

 تناك ام ينيحأ مهللا» : - لوقلا نم دب ال ناك اذإ - لوقي نأ ىلتبملل نسحألا نأ -
 . «يل ريخ ةافولا تناك اذإ ينقوتو « يل ريخ ةايحلا

 ردقم هللاف « قباسلا هردقو هللا ءاضقل ةافانم هيف سيل (هسفنب ىنرداب يدبع)» :هلوق - ٤

 هتنم هسفن لتق يذلاو . اهتروص دوجوب ةردابملا هيلع تقلطأو . اهدوجو لبق ءايشألا

 يق محو را تاس EEO قدرا ل
 ىلع هل اًباقع هديب هسفن لتق نوكي نأ هيلع ردق ميظع بنذ اذهو ,هتمحرو هحور نم

 «هملظی مل ىلاعتو هناحبس هللا و . هئاهتنا لبق هلجأ ليجعت اهب یون يتلا ,هتين داسف
 ا هسفن لتقف هاوه عبت هنكلو ,كرتلاو لعفلا ىلع ةردقلاو ةدارإلا هاطعأ دقف
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 كلم يه امنإو ,هكلم تسيل اهنأل ؛ هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف - ۵

 هذه يف اشف دقو ,ةماجحلاو يوادتلاك هيف نذأ امب الإ فرصتي نأ هل زوجي الف ,اهقلاخ

 هسكاعت امدنعف . لاحلا ءوس نم ىلاعت هللاب ذايعلاو , بابسألا هقأل ( راحتنالا» ةنمزألا

 ,ةميزعلا يف فعض ىلإ عجري اذهو . رانلا ىلإ اهليجعتو هسفن لتق ىلإ دمعي .رومألا

 نم ءيش هدنع ناك ولو , ناميإلا يف ةلاحضو ,بوطخلا دنع نبجو «ركفلا يف قيضو

 هسفن لتق نم فاَخَلو ,باوثلا هتبيصمب اجرا , هدنع اميف نيقي وأ ,ىلاعت للاب ناميإ

 . نوهقفي ال مهرثكأ نكلو ,باقعلا

 ىلع اهؤاقبإ صوصنلا هذه لثم يف نسحألا نأ مدقت «ةنحلا هيلع تمرح)» :هلوق -5

 . ءاملعلا روهمج بهذم وهو .ليوأت الب اهرجزو اهليوهت
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 هنمو ءامهطالتخا عنمف «نيئيش نيب زجحي ام وهو «عنملا ءدحلا لصأو «دح» عمج :دودحلا

 يف « عوقولا نم عنمتل اعرش ةردقم تابوقع يهف - احالطصا - دودحلا امأو . اذه ىنعم ذخأ

 . يصاعملا نم بكترا ام لثم

 يهف «حيحصلا سايقلا اهيضتقيو «ةلمجلا يف ءاملعلا عامجإو ءةنسلاو باتكلاب ةتباث دودحلاو

 . ىلاعت هللا مراحم نم يصاعلا هكهتنا امل ءازج

 . ةر فادح و «ةيفانمناعمو «ةليلج مّكح اهل

 لصحتل «ماقتنالاو ىَّشَتلا ضرغل ال «ةجلاعملاو ريهطتلاو بيدأتلا يعادل ءاهتماقإ يغبني اذلو

 مثإ نع ةرهط دودحملل يهف .هقلخ ىلع ةريبك ىلاعت هللا نم ةمعن يهف «ةحلصملاو ةكربلا

 . يصاعملا يف عوقولا نع ةرجازو ةعدار هريغلو هل يهو . يورخألا اهباقع نع ةرافكو «ةيصعملا

 ىلع روهمجلل نامضو نامأ يهف . ضرألا يف داسفلاو رورشلا راشتنا نم ةزجاحو ةعنام يهو

 ءودهلا دوسيو «ضرألا رمعتو «نوكلا حلصي اهتماقإبو . مهلاومأو «مهضارعأو «مهئامد

 . داسفلاو رشلا لهأ عامقناب ةمعنلا متتو «نوكسلاو

 هعم ام حئابقلاو حئاضفلا نم لصحيف «داسفلا رثكيو رشلا رشتني - هللاب ذايعلاو - اهكرتبو

 . اهرهظ نم ًاريخ ضرألا نطب نوكي

 . ميكح زيزع هللاو «هتمحرو ىلاعت هللا ةمكح نم اهنأ كش الو

 يبهاذو «راغصلا نع اعف . هباقع هتمحر تقبس «دودحلا عرش نيح ميحرلا عراشلا نأ ىلع

 لاجر ةعبرأ ىنزلا يف طرتشاف ءاهتوبث اًضيأ بعصو . اهتقيقحب لهجل اهولعف نيذلاو . لوقعلا

 هفارتعا ىلع هنم ءاقبو هاركإ الب ينازلا نم اًقارتعا وأ «ةشحافلا عوقو حيرصب نودهشي «لودع

 عطقلا طورشل مامتو «ةهبشلل ءافتناو «ماتلا توبثلاب الإ عطق ال ةقرسلا يفو . دحلا هيلع ماقي ىتح

 دبعلا ةبوت نوكتل اذه لك «تاهبشلاب دودحلا ءردب رمأو . هباب يف روكذم وه امم كلذ ريغ ىلإ

 . ميحر روفغ هللاو هسفن نيبو هنيب



e 
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 س ةئامثالنلا دعب نوعبرألاو ثلاثلا ثيدح ا س

 «ةئيدَملا اووتجاف - َةَيرع وأ - ٍلكع نم سات مدق : :لاق هكر كلام نب ٍسَنَأ نع 4

 « اوحص الف ٠ اوُتلَطنَ ءاًهنابْلاَو اهلاوبأ نم اور نأ مهردأو اقلب 4 ا يبا مهل ما

 امَلَف ١ مهراّثآ يف َثَمَبَق ؛ راّمّتلا كذآ ىف رحل ءاجَف ٠ مَحنلا اوقاتساو يم 7+ يبا يعار اوف

 اوکرتو < ؛ مهنيعأ هسا الا اهلا 0

 هللا اويراَحَو ؛مهنايإ دعب اوتو ا ءالؤهف :ةبالق وبأ لاق * نوتسي واف نری ةَرحْلا يف
 ر

 ؛ ٦7۸٠( 4)و (0۷۲۷) و (4197)و (۳۰۱۸)و (1١19)و (۲۳۳) مقر يراخبلا .ةعامحلا هجرخأ شرو

 )٩ © - VY / 11 1} مقر ملسمو

 . كقفاوت مل اَذِإ : اَهتأَبوتساو ةقفاوم تناك نإو ءاهتهرك اذإ :دالبلا تيوتا

 ہر
 ٠ 47*10 /9) برعلا ناسلإ [ةيناندع ةليبقإ فاكلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب 0

 ٠ 1179 / 4 برعلا ناسلإ !ةيناطحق ةليبقإ نونلا حتفو ةيتحتلا نوكسو ءارلا حتفو نيعلا مضب ر

 يهو ٠ ةيناثلا مضو ءاضيأ واولا حتفو “ ةيقوفلا ءاتلا حتفو «ةنكاسلا ميجلاب :ةنيدللا اووتجا

 اسلإ ٠ لعفلا اذه هنم قتشاف [ىوجلاإ :هل :لاقي ؛مهفاوجأ يف مهباصأ ءادل اهوهرك :لعاف

 يهو ؟ةحقل 7 عمج ؛ءاح فلألا دعبو “فاق اهدعب ؛ماللا رسكب :حاقلب . [(8». / ۲) برعلا

 ٠ لبإلا يهو «ماعنألا دحاو «نيعلاو نونلا حتفب ١ :معنلا . 7(1؟77 / ©) ةياهنلا/ ٠بولحلا ةقانلا

 ٠ ىرسيلا لجرلاو «ىنميلا ديلا عطقتف :فالخ نم . رثأ عمج « دملاب ا

 ةامحم ريماسمب مهنيعأ تّلَحك يأ ؛لوهجملل ينبم ميلا رسكو نيسلا مضب :مهنيعأ ترمس

 اهولعت يتلا ضرألا يه «ةددشملا ءارلاو ءاحلا حتفب :ةرحلا . ۳٠١([ / 3) برعلا ناسلإ ٠ رانلاب

 ٠ يمرجلا هللا دبع وه ؛فاقلا رسكب :ةبالق ٠ ةنيدملا جراخ ضرأ يهو “دوس ةراجح

 “اوضرم «خانملاو يلا مهيلع فلتخا نيحو « اوملسأف ةيدابلا نم ةنيدملا ىلإ سانأ مدق

 نأ مهرمأف “مهءاودو مهءاد فرع «نادبألاو نايدألا بيبطف ٠ ةنيدملا يف ماقملاب مهسفنأ تقاضف

 اواو لبإلا نابلأ نم اوبرشيو «قلطلا ءاوهلا ثيح ىلإ اوبهذيف ماجا هتفلأ ام ىلإ اودوعي

 ع اودتراو «هينيسع ٍلمَسب لبإلا عم يذلا يعارلا اولتقف اشواط a املف ءاولعفف

 نم مهيلإ ثعبف © هبط يبنلا ىلإ مهربخ ءاجف “ اهنابلا اوحنم يتلا لبإلاب اويرهو «مالسإلا
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 ؛ةنايخلاو ةقرسلا - ةبالق وبأ لاق امك يه يتلا ةميظعلا حئابقلا هذه ىلع اومدقأ املف ٠ مهب ءاج

 مهريزعتو ؛اميظع مهلاكن ناكف «قيرطلا عطقب هلوسرو هللا ةبراحمو ؛ىلاعت هللاب رفكلاو «لتقلاو

 ةرحلا يف اوقلأو « ةامحملا ريماسملاب مهنيعأ تخضفو «فالخ نم مهلجرأو مهيديأ تعطقف «اًغيلب

 ٠ اوتام ىتح باذعلا اذه يف اولاز امف * نوقسي الف ءاملا نوبلطي

 نم عدتريل هللا معنأب ارفكو “اداسف ضرألا يف ىعسو هلوسرو هللا براح نم ءازج اذكهف

 ۰ ٠ هلعف لثم لعفي نأ دارأف «هتين تثبخ

 :تيدحلا نم دافتسم ام +

 ي فر او دد باق ندا لوم لع ع يلا بص ىلا ااا <1

 اذه لجأ نمف ٠ "حبذلاو لتقلا ناسحإب اًضيأ رمأ دقو )لئلا نع يو سلا

 ءالؤهو «ةلثملا نع يهنلاب خوسنم هنأ ىري مهضعبف : ءالؤه مكح ىف ءاملعلا فلتخا

 لزنت نأ لبق مكحلا اذه :لاق مهضعبو ٠ نايب الو ؛هخسان خيرات نایب ىلإ نوجاتحم
 لمسي مل :لاق مهضعبو .ةرخأتم مهتصق نإف ؛رظن هيفو :نيريس نبا لاقو ٠ دودحلا

 ٠ !مهنيعأ رمس هنأوإ !لمس هنآ حص دقف ءاضيأ رظن هيفو ءاهب مه امنإو “مهنيعأ
 ةبوقعلا هذه نأ :ىرأ يذلاو ٠ اهباحصأل ميقتست ال «ةبوجأ اهلكو “ كلذ ريغب اوباجأو -

 ٠ ريزعتلا باب نم

 نوكي دقو ءاقيفخ نوكي دقف “هرظنو مامإلا داهتجا ىلإ هعجرمو «بيدأتلا وه :ريزعتلاو 7

 بدؤيو “دلجلا نم هاري اب بدؤيو «سبحلاب بدؤيو «بينأتلاو باقعلاب بدؤيف ءاديدش
 ٠ ةمكحملا ةنسلا نم دنس اهل اهلكو «لاملا ذخأب بدؤيو «لتقلاب

 ١ مهتيوط ثبخو مهبولق داسف ىلع تلد « ةعينش ًالامعأ اولمع بارعألا ءالؤهو -

 اولمسو «مهتمدخب مئاقلا يعارلا اولتقو «لتقلا دترملا ءازجو «مالسإلا نع اودترا دقف -

 «ةنايخو ةقرسو «لولغ اذهف نيملسملا ةماعل يه يتلا لبإلا اوقرسو :قح ريغب هينيع

 - ىلاعت هللا ةمعنب اورفكو «ضرألا يف داسفإلاو «قيرطلا عطقب «هلوسرو هللا اوبراحو

 لباقي باذعل نيقحتسم اذهب اوناكف ٠ لازهلا دعب نمسلاو «ضرملا دعب ”ةيفاعلا يهو

 ٠ ةافحلا نم هبلق ناميإلا لخدي مل نم عدريل :مهلعف

<(YAOA) مقر هجام نباو “(۷) مقر يذمرتلاو )۲-1( مقر دواد وبأو “(۱۷۳١ / ۲( مقر ملسم هجرخأ )١( 

 يقهیبلاو )٩ /  )54هيبأ نع ةديرب نب ناميلس ثيدح نم ٠ حيحص ثيدح وهو ٠
  (۲)دمحأو “)1400 / 0۷( مقر ملسم هجرخأ 1o 7 1F / 4:0)“ مقر دواد وبأو  “(YA19)مقر يذمرتلاو
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 ريل 1
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 يف قاب وهف “كلذ وحنو «ةحبذلاو ةلتقلا ناسحإب رمألاو «ةلثملا نع يهنلا ثيدح امأ -

 دقو .ميكحلا ميلعلا وهو قفوملا هللأو . ٠ ماظعلا مئارجلا هذه لثم بكتري مل نم لاح

 ا ىا لعق * انت تام حس سعشلا يف هومرو يعارلا ينيع ءالؤه لمس

 لتق ام لثمب يناجلا لتق وه ء ءاملعلا نم ريثك بهذم نأ انب رم دقو ءاًصاصق كلذ لثم

 يتأيسو 110 :لمبلإ (هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو# : لات هلوقل هب

 (ةمايقلا موي هب بذع ءيشب هسفن لتق نمو نيحيحصلا ثيدح

 هتفلأ ام ىلإ عوجرلا “ جالعلا نم نأو ؛بابسألا لعفو يوادتلا ةيعورشم ثيدحلا 2

 ٠ ةئيدرلا ةيوهألاو «ةءوبوملا يضارألا نع داعتبالاو ءوجلاو برشملاو لكأملا نم «نادبألا

 ٠ زوجي ال مرحملاو سجنلاب يوادتلا نأ هتهجوو «لبإلا لاوبأ ةراهط ¥

 مههاوفأ لسغب مهرمأي مل هنإف ؛ةرورضلل اهبرش يف مهل نذأ تي 6 نأ ضِرْف ولو ¬

 ىلع لاقي ام ؛لبإلا ىلع لاقيو “زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو . مهيناوأو

 ٠ لكألا ةحابملا تاناويحلا رئاس

 س ةئامئالثلا دعب نوعبرألاو عبارلا ثيدح ا ده

 هيف رولا ولع ودلال ناك يا رتل ترا هاش
 ا

SIEالإ هللا كدشنا هللا لو اب :لاَقَف 4 يا  

 ے٥ 32 2 ار 9ے ريغ ا نع ےہ ر

 باتكب انتي ضقاف ٠ مَن - هنم ُهقْفأ وهو رتخآلا مصَحْا لاق هللا باّتكب اتتیب تْيضَ
 هم ]أ

 95 هاذه ىلع اقيسع ناک نبا نإ ”لاقق . «لق» : ا يلا لاق يل نَا هللا

 لهأ تلاسف «ةديلوو ةاش ةَناَم هنم ْتْيَدَفاَ مجرلا ينبا ىَلَع م تربخأ يّنإو « هتآرماب

 ا اذه ةآرما ىَلَع ناو ماع ُبيِرْعَتو ةئام دلج , ينبا ىلع ام نأ ينوُبخأك معلا

 #3 رم ع قيد 7

 مدعلاو ةديلولا هلل باتكب امك ن :يضفأل هديب يسفن يذلا و بلا نر ا

 ر اس
 ناسك س

ىلع ناو ماع بيرو هام لج كنا ىلع كيلعدر
 - سين اي دغاو مجرا اذه ةر 

 دَ هدرا تقرتعا نإف اذه ةأرما ىلإ - مقلسأ نم لجل
٠ IEاهب ماف  

 (٤۷۱۹)و (۷۱۹۳)و (٥۲۷۲)و (۲۷۲ )و (5595)و (5596) مقر يراخبلا| ٠ تّمجَرَف و هللا 1
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 ريجألا :فيسعلا :1594(1)و )١5919( مقر ملسمو « (7770)و

03 

 .هللاب كلأسأ يأ «لادلاو نيشلا مضو ؛نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب هلا ددا



 يک
 .e أ

 ماالعلا مإرِاإسللل OD 2> 02: ا: نت زج بج اكد ١ ۸ ٥ DDD .ك كه

 .روجلا وهو ءفسعلا نم قتشم ٠ ريجألا وهو «ةلمهملا نيسلا رسكو نيعلا حتفب ا

 ٠ يملسألا كاحضلا نبا وهو “رغصم «ةلمهم نيس هرخآ «نونلا حتفو زويل فعلا :سيزأ

 :ثيدحلا نم داسي ام

 نع قطني ال نم دشان ثيح «بادآلاو ماكحألاو ملعلا نع مهدعبل ؟بارعألا ءافج ١-

 . ىلاعت هللا باتكب الإ مكحي الأ ىوهلا

 ٣“ هعم هيذأ ءوس ىلع هفنعي مل تي ع يبنلا قلخ نسح -

 . تومي ىتح ةراجحلاب مجرلا «نصحملا ينازلا دح نأ -

 . فلكم رح وهو ؛حيحص حاكن يف عماج نم وه :نصحملاو -
 ٤“ ماع بيرغتو ؛ةدلج ةئام نصحي مل يذلا ينازلا لح نأ ٠

  EETلطابلاب لاومألا لكأ نم وهف تذخأ نإو ءدودحلا ليطعتل ضوعلا ٠

 نع دحلا ىدتفا اذهف ٠ مَّلعي لب «بدؤي ال ءانايسن وأ ًالهج «مرحم ىلع مدقأ نم نأ ٦“
 هملعأ نأ الإ جيا يبنلا نم نكي ملف ٠ هتدئافو هتحابإ اناظ ؛ةديلوو ةاش ةئامب هنبا

 لرو ههايش هيلع درو ؛مكحلاب

 مدع نيبتف ؛هببس دوجو هنظل اًئيش لعف نم نأ :يهو ةماع ةيعرف ةدعاق ٠ ثيدحلا يفو ۷

 د ا ل ا موش ؛ببسلا دوجو
 دوقعلاب ديقم فرصتلاب نذإلا نأ قحلاو : ]007 / 5) حتفلا يف إ رجح نبا ظفاحلا لاق ۸

 ةضواعملاب ذخأ امف ١١١(!: / :) ماكحألا ماكحإ يفأ ديعلا قيقد نبا لاق ٠ ةحيحصلا

 ٠ كلمي الو هدر بجي ةدسافلا

 ٩ اهئافيتساو دودحلا تابثإ يف ليكوتلا زوجي هنأ ٠

 ١- مهريغ اهؤافيتسا دحأل زوجي الو “هبئان وأ مظعألا مامإلا اهعجرم دودحلا نأ ٠

 فالخلا يتأيو «ةدحاو ةرم فارتعالا «هتماقإو دحلا توبثل يفكي هنأ ثيدحلاب لدتسا ١

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ؛كلذ يف

 ذذلتلاو «هندب عيمجب ينزي هنإف ينازلا امأو) :ينازلا دلج ةمكح يف اميقلا نبا لاق ¬۲

 (ندبلا معي ةوهشلا ءاضقب

 ةمعنلا هيلع تمت دق لوألا نأ ءنصحملا ريغ دلجو نصحملا مجر يف ةمكحلاو 37
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 هجالع نأو «هسفن يف لصاتم رشلا نأ ىلع ًاليلد دعي ىنزلا ىلع همادقإف «ةجوزلاب
 يعاد لعلف « نصحملا ريغ امأو .هيلع مادقإلا ىف رذع هل سيل هنأو ءبعص هكرت نع

 و ا ا ا عر قلعت او ناو تلق لا

 ثالث مسقي نأ هباتك يف هيبن ىلاعت هللا رمأ دقو . ةمهملا لئاسملا ةحص دييأتل مسقلا - ٤

 . قح ثعبلا نأ ىلع تارم

 ىلعو «هدحب اف و ا جاء يبنلا نمز يف ملعلا لهأ ءاتفتسا ةحص ىلع ليلد هيف ٥-

 . هنم لضفأ وه نم دوجو عم لوضفملا لاؤس زاوج

 .هقفلا نم كلذ نأو ؛رابكلاو ملعلاو لضفلا لهأ عم بدألا نسح «ثيدحلا يف - ١

 س ةئامئالثلا دعب نوعبرألاو سماخ ا ثيدح ا وه
 ار عع ےب ر کے

 دلاخ نب ٠ رو ةريره يبا نع دوعسم نب ةبشع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع! 45

 0 ؟نصحت ملو تتر اَذِإ ةمآلا نع متي يلا لكم :الاق فن ينهجلا

 13 30 0000599 ا

 (۸۳۸٩)و (1۸۳۷)و (1907)و (۲۵۵۵)و (۲۲۳۳)و (۲۲۳۲)و (٤٥۲۱)و (۲۱۵۳) مقر يراخبلا] . (ريفضب ولو

 . 1130765 / .Tg (NV / 65 مقر ملسمو

 . لبحلا : ريفضلاو «ةعب ةعبارلا وأ ل ةتلاثلا دعبأ « يرد الو» :باهش نبا لاق

 :ىلامجإلا حملا +

 ربخأف .حاكن يف أطوت مل ثيحب ءنصحت ملو تنز اذإ ةمألا دح نع مباع يبنلا لكس

 ةدلج نيسمخ نوكيف «دحلا نم ةرحلا ىلع ام فصن اهدلجو «دلجلا اهيلع نأ : مس ميم يبلا

 .ةشحافلا نع عدترت اهلعل ضيأ ةدلج نيسمخ دلج «ةيناث تنز اذإ مث

 هذئنيح ةحيضفلا ىشختو ىلاعت هللا ىلإ بتت ملو دحلا اهعدري ملو ةثلاثلا تنز اذإف

 يف سيلو ءاهئاقب يف ريخ ال هنأل ؛صيخرلا لبحلا وهو «نمث لقأب ولو ءاهوعيبو دحلا اهودلجاف

 . هيف ميقت يذلا تيبلا يف رش ببس نوكت الئل ؛اهبرق نم ىلوأ اهدعبو بيرق ءاجر اهتماقتسا

 :ثيدحلا نم دافتسم ام

 ةئام اهدح ةرحلاو .ةرحلا ىلع ام فصن وهو «دلجلا «نصحت نصحت ملو تنز اذإ ةمألا دح - ١

 رضي ار نال يرد الو دلج نم ةمألا رک نال بیرو لج

 . ةشحافلا ةدواعمب اهارغأ ابرو ءاهديسب



 ها 8
 مالم | ریست و 825555555555 11. |[ تو

 ريخ ال هنأل ؛ نمث صخرأب ولو ْعبْلَف دلجلا اهعدري ملو تدَحو ىنزلا اهنم رركت اذإ هنأ - ١
 : اهبيدأت يف ةدئاف الو .اهئاقب يف

 . هدر يف رايخلا هلف يرتشملا هب ملعي مل اذإف .قيقرلا يف بيع ىنزلا نأ -*
 ىلإ هتماقإف عطقلاو لتقلا يف امأ . هقيقر ىلع ةصاخ دلجلا يف دحلا ةماقإ ديسلل نأ - ٤

 ذهو . هريغ يف وأ دلجلا يف ءاوس .مامإلا الإ دحلا هيلع ميقي ال « قيقرلا ريغو . مامإلا

 . دمحأو .يعفاشلاو كلام : ةثالثلا ةمئألا مهنمو .ءاملعلا روهمج بهذم وه

 1 ةئامثالثلا دعب نوعبرألاو سداسلا ثيدح ا اه

 وهو 2 هللا لوس نيملسملا نم لجر یتا : لاق هن : هلت ةريره يبأ نع 1845

 ٠ لاق ههجو ءاَقْلت ىحَتتف . هلع ضرعأف تيت يّنإ هلا ' لوس َلاَقَق : 211 دجسَملا يف

 هم رع للا هع ومر م
 هسفن ىلع دهش امف. ترم عيرأ هيلع كلذ ین یتح «هنع ضرعأف تیز نإ هلا لوسر اي

 ت ١ ١ لاق . ال لاق ؟«نونج كب : لاقف ج هلا ا 5 ا

¢ 
 (017171) مقر يراخبلا] . ا هب اوهذا» : ا هليا ر لاقف . معن : لاق 31 تثنصحأ

 0 10341 / ۱« مقر ملسمو . (۸۲۵٩)و (٥1۸۱)و

 س ةئامثالثلا دعب نوعبرأل اا ثيدحلا هس

 3 رباج عمس 87 نمحرلا دبع ا 0 يئربخأَق : باهش نبا 0

 . برح ةزاحخا 010 نزف ىلسالاب جلو نكت ضو ادق لنا كوفر 2
 ور ل ر e ا

 . هانمجرف ةرحلاب هانكردأف

 سابع نب هللا دبعو ةرمس نب رباج . هت هتصق یورو . كلام نب زعام وه لجرلا

 و هور هرور مث هوه ل وو
 . !قباسلا ثيدحلا رظنا| . مرا بيصحلا و ةديربو ,يردخلا ديعسوبأو

 :ىلامجإلا ىنعملا :
 ىلع فرتعاو هادانف . دجسملا يف وهو ميلي يبنلا ىلإ لذ يملسألا كلام نب زعام ىتأ

 ا ل ا لا ل ل
 فرتعاف .ىرخأ ةرم ههجو ءاقلت نم هدصقف .دحلاب اهريهطت ىلع اًمزاج .هسفن ىلع اًبضاغ

 ذئنيح . تارم عبرأ ىنزلاب هسفن ىلع دهش ىتح .اضيأ ميلي يبنلا ضرعأف . اًضيأ ىنزلاب

 )١( هتعجوأو هتدهجأف اهدحب هتباصأ فاقلابو ةمجعملا لاذلاب هتقلذأ ,

 دحلا طورشو ثيدحلا اذه ةصق اهب انلمك ,نيحيحصلا نم تادايز نم ثيدحلا ىف ام (؟) ,



 اونثأف « هلقع نع هلهأ لأسو «ال : لاق ؟ نونج نم هب له : هلأسف « هلاح نع مي يبنلا تبثتسا

 ىنزلا ةقيقحب حرصف . ليبقت وأ سمل نم «دحلا بجوي ام تأي مل هلعل : هلأس مث . اريخ هيلع

 هب اوبهذي نأ هباحصأ رمأ «دحلا ةماقإ بوجو نم ققحتو كلذ لك نم هدفي تبئتسا املف

 رحب سحأ املف . هومجرف - زئانجلا ىَّلصم وهو - دقرغلا عيقب ىلإ هب اوجرخف . هومجريف

 «ةرحلاب هوكردأف . برهف توملا نم رارفلا يف تبغرو «ةاجنلا ةيرشبلا سفنلا تبلط « ةراجحلا

 ّ . هنع يضرو «هللا همحر . تام ىتح هيلع اوزهجأف

 :ثيدحلا نم داَمَتسي ام +

 نم دب ال مأ «ةرم رارقإلا يفكي له : يتأيو « ةداهشلاب تبثي امك رارقإلاب تبثي ىنزلا نأ - ١

 ؟ ثيدحلا اذه يف امك تارم عبرأ رارقإلا

 . فيلكتلا دحلا طرش نأل ؛ دحلا هيلع تبثي الو «هرارقإ ربتعي ال نونجملا نأ -

 بجي امع ليصفتلاب لاؤسلاو « ماكحألا يف تبشتلا يتفملاو يضاقلا ىلع بجي هنأ - ۳

 نع - انه - رقملا لأس ملي يبنلا نإف . ةلأسملا يف مكحلا ريغي امم «هنع راسفتسالا

 ىتح هنع ضرعأو « هلقع نع هلهأ لأسو . ىنزلا ةقيقح لعف هنأ هل نيبت ىتح « هلمع

 00 هنم تبثتساو «رارقإلا ررك

 دعب عقو اذهو « ةغلابلا ةياغ تابثتسالا يف مسام يبنلا غلاب دقف : يرابلا حتف يف لاق -

 . هدعب عقو بيجعلا تابثتسالا اذه نأل ؛ ددعلا طارتشا دكؤي وهف « تارم عبرأ هرارقإ

 ٤ - مجرلا دنع هل رفحي الو « تومي ىتح ةراجحلاب همجر ينازلا نصحملا دح نأ .

 نمؤيل ؛ امهدحأ روضح ىلوألاو «هبئان وأ مامإلا روضح «دحلا ةماقإ يف طرشي ال هنأ - ه

 : لاا ةر كعالتلاو حلا

 زئانجلا ىلع ةالصلل نولعجي « لوألا يف اوناكو « زئاتملا ىّلصم يف دودحلا ةماقإ زاوج - 5

E۰  

 هلوق يف اًحيرص ءاج دقو« عامجإ وهو ءاهل دحلا ميقأ يتلا ةيصعملل ةرافك دحلا نأ -

 . «هترافك وهف ءايندلا يف هب بقوعف كلذ نم اًئيش لعف نم» : مدي

 . اًضيأ نيملسملا عامجإ وهو « حوصنلا ةبوتلاب طقسي يصاعملا مثإ نأو - ۸

 هنظف « دحلا بجوي ال ام لعف هلعل ؛ ىنزلاب هسفن ىلع رقملا نع مكاحلاو مامإلا ضارعإ - 4

 : تاّهبشلاب ارت دودحلاو « اًبجوم



 اهل ًريهطتو ىلاعت هلل اًبضغ «ىلاعت هلل هسفنب داج ذإ : عاف زعامل ةميظعلا ةبقنملا هذه ٠-

 . دحلا هنع طقسي ام هنيقلتو «هنع ضارعإلا دوجو عم

 :ءاملعلا فالتخا +

 ؟ال وأ «تارم عبرأ ىنزلاب رارقإلا راركت طرتشي له :ءاملعلا فلتخا

 ال هنأ ىلإ :ةيفنحلاو «ىليل يبأ نباو « مكحلا مهنمو «ءاملعلا روهمجو .دمحأ مامإلا بهذ

 ىلع ا ىلا قي خبل هنإف ءانعم يذلا ثيدحلا اذهب نيلدتسم «تارم عبرأ رارقإلا نم دب

 الإ لبقي الف « ىنزلاب ةداهشلا ىلع اًسايقو .تارم عبرأ هسفن ىلع دهش نأ دعب الإ دحلا (زعام»

 . ةيفنحلل اًفالخ «سلاجم يف تارارقإلا نوكت نأ طرتشي الو . دوهش ةعبرأ

 دحاو رارقإ دحلا ةماقإل يفكي هنأ ىلإ :رذنملا نباو .روث وبأو «يعفاشلاو «كلام بهذو

 . ةعبرأ تارارقإ ركذي ملو (اهمجراف تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ سبت اي دغاو» :ثيدحل

 . ةدحاو ةرم تفرتعا امنإو ,ةينهجلا ا اپ مجرو

 «تارم عبرأ ءاجف .ةبرطضم تارارقإلا ددع يف تاياورلا نأب ,زعام ثيدح نع اوباجأو

 ولو «نيلدع نم هيف دب ال لاملا يف رارقإلا نأل ؛ميقتسي الف سايقلا امأو . اًنالث وأ « نيترم ءاجو

 . ملعأ هللاو . اعامجإ تفك ةدحاو ةرم هسفن ىلع رقأ

 س ةئامئالثلا دعب نوعبرألاو نماثلا ثيدح ا اه

 ا هللا لوسر ىلإ اوؤاج دوهيلا نإ :لاَق هنآ : : غ رمع نب هللا دبع نع ۳
 يف نودجت اما ا ا 57 الجرو مهتم ةأرما نأ ا اوك

 نود دلجیو مهحضقت : اوُلاَقَف 'مججرلا نآش يف ةأروتلا
 عضوَق . اًهوُرَشَنق ةاروتلاب اون ا ةيآ اهيف نإ متي :مالّس نب هلا دبع لا

 . اهب امو البق ام رف مجرا ةبآ ىلع هَ مدح

 . مجرلا يآ اهيف ا هدي مكره كدي عقرا» : مالس نب هللا دبع ل لاقف

 تجي لجرلا تيأرف :لاق . امجرف و يلا امهب ما دمج ا ی لا
 . )۱1۹٩(( مقر ملسمو « (5841)و (4001) مقر يراخبلا] . ةراجحلا اهيقي رکا ىلع

 ا لا وور اا ها کا ر قطاع ا

 . اًيروص نب هللا دبع وه مجرلا ةيآ ىلع هدي عضو يذلا : كا لاق

 )١( اهيلع بكنيو ينحني .
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 ا يبنلا مودق دنع ملسأ “يليئارسإلا ثراحلا نبا «ماللا فيفختب :مالس نب هللا دبع

 . ماكحألاو ةاروتلا يف ليئارسإ ينب ءاملع نم وهو «ةنجلاب هل دهشو «ةنيدملا

 يأ «ةزمه اهدعب «ةحوتفم نون اهدعب “ميجلا نوكسو ةيتحتلا ءايلا حتفب :ةأرملا ىلع انجي

 ءيشلا ىلع فطعلا وهإ : ١14(! / ؟) ةغللا لمجم يفإ سراف نبا لاق. کیو ااغ لف

 ٠ فلأف ءاي مث «ةروسكم ءار مث «ةففخم واو اهدعب ءداصلا مضب :ايروص .[هيلع حلاو

 اح 2 مكي انيبن نأ نوملعي دوهيلا ناكو ٠ يي يبنلا نمز يف ةيدوهيب يدوهي ىنز
 نييدوهيلا نيذهب هيلإ اوؤاجف ٠ لالغألاو راصآلا كفو «حامسلاو رسيلاب تءاج هتعيرش نأ نوملعيو

 هللا دنع ةرذعم مهل نوكيف «ةاروتلا يف مهدنع ام فخأ اًمكح هدنع لعل ءامهيف مكحيل *نيينازلا

 ا يل نضع ينازلا مكحب الاع كتل يبنلا ناكو .دحلا نم ةاروتلا يف ام ةماقإ مدع يف

 نأش نع ا يبنلا مهلأسف ءاوملسأ نيذلا دوهيلا ءاملع دحأ نم وأ ؛يحولا قيرط نع امإ

 ليدبتلا اولواحف «مكحلا ل او ا ا او اًيدحتم «ةراوتلا يف مجرلا

 هدنع يذلا - مالس نب هللا دبع ناكو « مهدلجنو ةانزلا حضفن :اولاقف «مهتقيرط ىلع رييغتلاو

 ةيآ نع اوثحبيل اهورشنف « ةاروتلاب اوؤاجف ٠ مجرلا ةيآ اهيف ٠ متبذك :لاقف ًارضاح - باتكلا ملع

 هللا دبع لاقف ٠ اهدعب امو اهلبق ام أرقو «ةيآلا كلت ىلع هدي ايروص نب هللا دبع عضوف ٠ مجرلا

 امهب رمأف٠ ةيدمحملا ةعيرشلا يف يه امك مجرلا ةيآ اود جوف هدي عفرف * كدي عفرا : مدلس نب

 نم ناكف (؛+ :.ريربإ هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأوإ :ىلاعت هلوقب المع امجرف اب يبنل
 ٠ هسفنب ةراجحلا اهيقي ذخأف «ةديدشلا ةلاحلا كلت يف اهركذ هنأ «ةأرملا ىلع لجرلا ةقفش ةدش

 3 0 و

 :تيدحلا نم دافنسم ام +

 .هيرحت نودقتعي اميف مهيلع دودحلا ةماقإو “ىر اَذِإ يمذلا دح بوجو ١-

 رفاكلا ئطو اذإف ٠ دمحأو يعفاشلا بهذم وهو «مالسإلا هطرش نم سيل ناصحإلا نأ ١-

 5إ ارففارت

 نع مهلأس سي يبنلا نكلو ءاهل ةخسانو عئ NARE EES ناك
 E Sl SAS يحل مجرلا يف ف ةاروتلا مكح

 . نيدسفملا ٌعْدَر هيف يذلا «دلاخلا مكحلا اذه ىلع ةقفتم هللا بتك نأ مهل نيبيلو « نصحملا



 مالعلا ريسيبت 20 2: 02» ات 2: 2: 22: 2ج 0 5:2: هج تت” f" تك

 . تومي ىتح ةراجحلاب مجرلا ؛ىنز اذإ خل دوخ أ ك

 مهضارغأو مهئاوهأل اعبت ؛مهيلع هلزنأ يذلا هللا باتكل ليدبتو رييغت لهأ دوهيلا نأ ٥-

 . مهتيدامو

 . اهيلع نوبقاعمو « ةيعرفلا ماكحألاب نوبطاخم رافكلا نأ -1

 س ةئامئالثلا دعب نوعبرألاو عساتلا | ثيدحلا
2-5-6 

  ۹٩(ًءرما لاق وأ - الجر نأ ولا لاق هنا لوسر نأ : كلف ةريره يبا نع - هَنناْلَص

 ف یر 'حاتج َكِيَلع ناك ام يع تاق ةاصحب ُهَتْفَدَحَف « كنأإ رعب كي علا

 )5884( مقر ملسمو «5907)و )٤٤ / 10۸)

 ©« ةمجعملا ءاخلاب هنأ يوونلا مزجو ءاحلا ةياور يبطرقلا أطخو ءاخلاو ءاحلاب :هتفذخ

 ا :حاتج : اهيا ن تافف وو اها

 ىدتعا اذإ هنکلو «همدو هضرعو هلام ىلاعت هللا رظح دقو «ریبک ماقمو ةميظع ةمرح ناسنإلل

 هنذإ ريغب دحأ ىلع عَلَّطا اذإف ؛رطخ َلّلَقو هسفن ناهأ ذإ هماقم َرْكصو هتمرح تلاز هريغ ىلع

 ؟صاصق الو مثإ ئقافلا اذه ىلع سيلف «هنيع أقفف كلذ ريغ وأ هرادج قوف نم وأ هباب ءارو نم

 نم اذهف ؛مهتاروعو سانلا تويب ىلع عالطالاب اهتيانجب هوضع صخرأو «هتمرح طقسأ هنأل

 ٠ لهسألاف لهسألاب نوكتف «ةعفادملا باب نم ال ءصاصقلا باب

 :تيدحلا نم دخوب ام د:

 ١- مهمالك ىلإ عامتسالاو مهيلإ رظنلاو ؛مهلزانم يف سانلا لاوحأ ىلع عالطالا ميرحت ٠

 .مهلاوحأ ىلع هب علطي يذلا وضعلا رادهإو «كلذ لعف نم ةمرح طوقس -

 ٠ صاصق الو مثإ هيلع سيلو هنيع أقفي نأ تيبلا بحاصل نأ -“

 يراخبلا هجرخأ ام كلذ ديؤيو « هراذنإ ىلإ جاتحي ال رادلا بحاص نأ ثيدحلا رهاظ -5

 هللا لوسر باب رجح ىف علطا ًالجر نأ هحيحص نم باوبأ ةدع يف !(140-) مقرإ

 باوبأ نم اذهف" '"صقشملاب رظانلا لتخي ءاجو ءاصقشم كوع ذحأف يام

 ٠ بعصألا مث لهسألاب نوكت يتلا يه لئاصلا ةعفادم باب نأل ؛'صاصقلا

 . هلل# كلام نب سنأ ثيدح نم (۲) ٠ رظن هيف مثإلاب حاجا صيصخت (10)



 35 همممددهدهممم مصمم راققألا ةدمغ جرش

 ةقرسلا دح باب ١-

 ةقراسلاو قراّسلاو» : ىلاعت لاق ا + عامجإلاو «ةنسلاو باتكلا , عطقلا يف لصألا

 . 180: ةدئالاإ !«ميكح زيزع هّللاو هللا نم الاکن اسك امب ءازج امھیدیآ اوعطقاف

 . صرصنلا هذه ىلإ ادانتسا « ءاملعلا هيلع عمجأو . ثيداحألا نم ىيتأي ام « ةنسلاو

 ضارعألاو سفنألل اًظفح ؛ ىلاعت هللا رمأ امك اهلك دودحلا ةماقإ يضتقت ةمكحلاو سايقلاو

 ناك ولو نمألا اهيف بتتسا «هدودح تذفنو هللا دودحب تلمع يتلا دالبلا ىرن اذلو . لاومألاو

 ىلا البلا يف ناومألا بلو «ضارغألا كاا نالا لهو يترا نرود اعلا ةف

 ةيوق تناك ولو ءاهعضومو ةمحرلاب مهلهج نم «نيدتعملا ةانجلاب ةمحر« نيناوقلا تمكح

 . بهنو بلس نیب ام اهتايح تضمف « ةندمتم

 ¥ E ثیدحلا س

 : مهاد ةئالت هتميق نجم يف مّطق ا ىلا نأ : يف َرَمع نب هللا دبع نع! 60

 . 1م مقر ا (51/910) و (51945)و (51/46) مقر يراخبلا|

 1 مهاره ةئالت - KE ظفل يفو

 س ةثامئثالثلا دعب نوسمخ او يداح ا ثيدح ا س

 راتيد ميم ين مق : لوقي متي هللا لوسر تعمس اَهّنأ : قي ةشئاع َْنَعإ* ١إ

 . !(1584) مقر ملسمو (17/41) مقر يراخبلا] . ادعاصق

 . نمثلا نم ةبغرلا هيلإ يهتنت ام :هتميق ْ عطقلاب رمألا هب داري :عطقلا

 : عيبملا هب لباقي ام :نمثلا

 فيسلا عقو هب ىقتي يذلا سرتلا وه « ةددشم نون اهدعب « ميجلا حتفو ميملا رسكب :نحملا

 : ةلآ مسا هنأل ؛ هميم ترسكو « هب يفتخي سرافلا نأل ؛ ءافتخالاو نانتجالا نم ذوخأم

 . نيدتعملا نيدسفملا عدر لفكي ام لكب «مهلاومأو مهضارعأو سانلا ءامد لجو زع هللا نم

 يذلا وضعلا عطق - ءافتخالا هجو ىلع هزرح نم لاملا ذخأي يذلا- قراسلا ةبوقع لعج نأ ناكف

 ىلإ اوفرصنيو « ةئيندلا قرطلا نع هريغو وه عدتريلو . هبنذ عطقلا رفكيل ؛ قورسملا لاملا هب لوانت

 )١( فيسلا عقو هب ىقتي يذلا سرتلا وه : نجملا .
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 زعتو نوكلا رمعيف رامثلا جرختستو لمعلا رثكيف «ةميركلا ةيعرشلا قرطلا نم لاملا باستكا

 . سوفنلا

 مهلاومأ سانلا رشنيو .سوفنلا نئمطتو .نمألا بتتسيل «ةايحلل ةنايصو «لاومألل ةيامح «بهذلا

 . رامثتسالاو بسكلل

 :ثيدحلا نم دانشسم ام +
 يافتخالا هجو ىلع هزرح نم لاملا ذخأي يذلا : قراسلاب دارملاو . قراسلا دي عطق ١-

 8 سلتخملاو بهتنملاو بصاغلا هنم سيلو

 ملو .قراسلا ىلع عطقلا باجيإب لاومألا هللا ناص» : هلا همحر ضايع يضاقلا لاق -

۲ 

 ليلق كلذ نأل ؛بصغلاو باهتنالاو سالتخالاك ,ةقرسلا ريغ يف كلذ لعجي

 مألا ةالو ىلإ ءاعدتسالاب عونلا اذه عاجرتسا نكمي هنألو ,ةقرسلا ىلإ ةبسنلاب

 ءاهرمأ مظعف هيلع ةنيبلا ةماقإ ردنت هنإف ,ةقرسلا فالخب هيلع ةنيبلا ةماقإ لهستو

 عطق ىلع نوملسملا عمجأ دقو . اهنع رجزلا يف غلبأ نوكيل ؛اهتبوقع تدتشاو
 . ةلمجلا يف قراسلا

 نم مهارد ةثالث هتميق ام وأ .,بهذلا نم رانيد عبر عطقلا باصن نأ ,نيثيدحلا 2

 .باصنلا نايب يف ءاملعلا بهاذم - اًبيرق - يتأيو ,ةضفلا

 نمثلاو ةميقلا تفلتخا ولف ,ةقيقحلا ىف نافلتخم نمشلاو ةميقلا :"ديعلا قيقد نبا لاق -۳

 . ةميقلا الإ ربتعت مل هكلام هب هارتشا يذلا

 زرح نم قورسملا نوكي نأ يقابلا مهأو :اهضعب مدقت ,قراسلا دي عطق يف طورش ءاملعلل چ

 الف فرعلا نرحلا عجرمو .ماكحلاو نادلبلاو لاومألا فالتخاب فلتخي زرحلاو هلثم

 ا هل هلا قامت ی ی ون اا یک نأر اهلا ورح ويغني ر ی
OEE Aa SS 

 .نيلدع نيدهاش وأ ءربتعم قراسلا نم رارقإب امإ ةقرسلا تبثت نأو ,ةكرش هيف

 وعلا هجو ىلع ت اهلك دودكلاف: ملظتلا ةحيرستتلا هيك ماسلا كلا اذهل
 قالقإو « ىَذَألا بح مهسوفن تبرشأ دارفأ ةيرشبلا ةعومجملا يف نإف . ةمعنو ةمحر

 , «هعبت نمو يرزاملل» (98 / ١ حتفلا يف رجح نبا هازع 000(

 A/D (ماكحألا ماكحإ» يف )۲(



 ع م55 ص ده هدد هممص اعتلال ضيق ورم
 نيمرجملا ءالؤهل لعجي مل اذإ هنأو «مهلاومأو مهضارعأو مهسفنأ يف مهعازفإو «سانلا

 و ٠ لبسلا تعطقتو «سانلا فاخو «لاوحألا تبرطضا «ةبوقعلاو بيدأتلا نم عدار

 نع فكيلو مرجملا اهب عدتريل ؟مئارجلا هذه بسانت تابوقع لعج نأ ىلاعت هتمحر

 ٠ اهنايشغ لواحي نم مئارجلا

 سانلا هنسحتساو «هل ىلاعت هللا حابأ ام كرت يذلا يدتعملا اذهف ٠ قراسلا دي عطق كلذ نمو

 سانلا لاومأ ىلع مدقأف «ماعلا حلاصلاب هعمتجم ىلعو هيلع دوعت يتلا «ةفيرشلا بساكملا نم

 ةيلمعلإ ةديحولا ةلآلا اهنأل “هدي عطقت نأ ةبوقعلا يف هبساني ؛مهفاخأو مهعزفأو «قح ريغب
 ةيبوروألا نيناوقلا تقشع يتلا « ةقدنزتملا فئاوطلا هذهب انيلتبا - فسألا عم - انكلو . !مارجإلا

 يف ءايربألا ةفاخإو ؛ضرألا يف مهداسفإ نع نيمرجملا زجحت مل يتلا نيناوقلا كلت «ةمثآلا

 هللا لزنأ ام ريغب نيدسفملا نيمرجملا حالصإ تلواح يتلا نيناوقلا كلت اوقشع . مهلبسو مهتويب

 تدار اکا ندب یف قا حلم ا و و ينم ننس
 مارجإلا ربكو «ةيصعملا تمظع امهم «نجسلا مهجالعو مهباقع نأل ؛ دسافملاو مئارجلا مهدنع

 هجراخ يفو «بارشلاو ماعطلا هيف نودجي نيذلا «نيلطاعلا نيدسفملا نم ريثكل ذلي نجسلاو

 -دمحلا هلو - تمكح امل هلا اهقفو «ةيدوعسلا” انتموكح اندجو براجتلابو ٠ ةلاطبلاو عوجلا
 ممألا نم اهريغ امنيب ٠ لاومألا بلس اميس ال «مارجإلا لامعأ اهدنع تفخ ٠ فيرشلا عرشلاب

 ىلإ نيملسملا هللا داعأ ٠ نيمجاهملاو قيرطلا عاطقو «نيمرجملا تاباصعو ٠تاركنملاب جعت ٠ ةيوقلا

 ٠ ةكربلاو ريخلا نم هيف امب لمعلاو « مهنيد ةريظح
 :ءاملعلا فالتخا د

 قراسلا دي هيف عطقت يذلا باصنلا ردق يف ءاملعلا فلتخا

 قراّسلاو# : ىلاعت هللا لوقب نيلدتسم ريشكلاو ليلقلا يف هنأ ىلإ : ةيرهاظلا تبهذف
 ٠ ريثكلاو ليلقلا ةقرس يف ةقلطم يهو | را: ةدئاملال 4 امهيديأ اوعطفاف ةقراسلاو

 «قراسلا هللا نعل» : ميا لاق ةريره يبأ ثيدح نم !(7787) مقرإ يراخبلا هجرخأ امبو

 . (هدي عطقتف لبح لا قرسيو «هدي عطقتف ةضيبلا قرسي

 ثيداحألاب نيلدتسم ةقرسلا باصن نم عطقلا يف دب ال هنأ ىلإ :ءاملعلا روهمج بهذو

 قورسملا سنج ىف ةقلطم ةيألا نأب ةيرهاظلا ةلدأ نع اوباجأو - باصنلا ديدحت ىف ةحيحصلا

 لقع فعضو نس نايب كلذب دارملاف «لبحلاو ةضيبلا ثيدح امأو . اهل نايب ل «هردقو
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 نم عون ريبعتلا اذهف . ةهفاتلا ةريقحلا ءايشألل هدي عطقب رطاخي هنإف هتءاندو هتساسخو قراسلا

 مث . ةحبقتسملا ةهوركملا ةروصلاب يصاعملا لمع ريوصتو ؛عيشبتلاو كنيفنتلا هيف تغالبلا عاونأ

 . يوقلا اهنم ركذن ةريثك لاوقأ ىلع هيف عطقي يذلا باصنلا ردق ديدحت يف روهمجلا فلتخا

 غلبت ضرع وأ مهارد ةثالث وأ «رانيد عبر باصنلا نأ ىلإ :قاحسإو دمحأو هكلام بهذف

 ةضفلا نم رانيد عبر هتميق ام وأ بهذ رانيد عبر باصنلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو . امهدحأ هتميق

 ‹ يعازوألاو نيزعلا دبع نب رمعو ةشئاع مهنم ءاملعلا نم ريثك لاق هبو ضورعلا وأ

 مهارد ةرشع باصنلا نأ ىلإ :يروثلا نايفسو هباحصأو ةفينح وبأ بهذو . روث وبأو هثيللاو

 . ضورع وأ بهذ نم اهلداعي ام وأ ةبورضم

 دي عطقت ال» :لاق ميا يبنلا نأ :ملسمو دمحأ هاور اب كلامو دمحأ مامإلا لدتسا

 ينثا رانيدلاو «مهارد ةثالث « ذئموي رانيدلا عبر ناكو .() (دعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا

 ع و اور رف

 . [مهارد ةثالث هتميق نجم يف عطقإ ي هنأ :رمع نبا نع بابلا ثيدح يف امكو

 هنإف (ادعاصف رانيد عبر يف الإ عطق ال قباسلا ثيدحلاب روهمجلاو يعفاشلا لدتساو

 مهاردلا ةميق نإف ءرمع نبا ثيدح يفاني الو . باصنلا يف هيلإ عجري ًالصأ بهذلا لعج

 . امهرد رشع انثا رانيدلا فرص نأل ؛رانيد عبر تقولا كلذ يف ةثالثلا

 دقو «نجم يف عطق هي هنأ نم نيحيحصلا يف تبث اب هعابتأو ةفينح وبأ لدتساو

 نبا ثيدح نم ؟؟7يواحطلاو E هجرخأ امب ءاج ىتح نجما هذه ةميق يف فلتخا

 ۰ .٠ مهارد ةرشع مشيا هللا لوسر دهع ىلع نجملا نمث ناك هنأ .سابع
 طايتحالا بجاولاف مهارد ةثالث هتميق نأ نم نيحيحصلا يف ام تفلاخ نإو ةياورلا هذهو

 . رثكألا وهو هب ذخألا بجيف مرحملا وضعلا عطق هب حابتسي اميف

 يف الإ عطق ال» لاق هنأ يا يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع هجرخأ امبو

 : تلا اذه اعلا تعض ) (مهارد ةزيشع

 نوهمجلا هيلإ بهذ ام لهحصأو :لاوقأ ىلع عطقت يتلا ديلا ةقيقح يف ءاملعلا فلتخاو

 . هوم ةشئاع ثيدح نم )١ / ١1١84( مقر ملسمو «(1۷۸4) مقر يراخبلا هجرخأ )١(

 .(1585 / 5) مقر ملسمو )1۷۹4٥( مقر يراخبلا هجرخأ (۲)

 ١137(. / ۳) اراثآلا يناعم حرش يف )٤( .(501/ / 8) (ننسلا يف (۴)

 .سلدم وهو قاحسإ نب دمحم ةنعنع هيفو ١04( / ۸) (ىربكلا ننسلا ! ىف ىقهيبلا هجرخأ (0)
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 ديلاو هليلا عطق تركذ ةميركلا ةيآلاف ؛عوكلا نم ئدتبت يتلا فكلا اهنأ نم عامجإلا هيف لقن لب

 ارحسماف# :لاق ىلاعت هللا نإف a هطقف فكلا يه قالطإلا دنع .

 .طقف هيفك ىلع حسم يع يبنلاو ١ ةدئالاإ «مكيديأو مكهوجوب

 ارع.طقاف) دوعسم نبا أرق هبو «ىنميلا ديلا عطقي ام لوأ نأ ىلإ اوبهذ روهمجلا نإ مث

 قرس نإ مث «ىرسيلا ديلا تعطق قرس نإ مث «ىرسيلا لجرلا تعطق اّيناث قرس نإف «امهناميأ

 5-5-5-5 اوركذو ٠ روهمجلا دنع اذه «ىنميلا لجرلاف

 6 0( اا TT اكنإ يف باب -۴

 ةئامئالثلا دعب نوسمخ او يناثلا ا ثيدح ا س

 2 را ملا ل عتب ةشئاع 1

2 

 امنإ) لاَ ا 0 8 ا :لاق 007
 ا کک اے و 2

 فيعضلا موف قس اذِإو هوكرت فيرشلا مهيف قس اذ اوُناَك مهن مكب نم نيذَلا كلم

 مقر يراخبلا ٠ اهدي تعطَقَل تقرس دمحم تب ةسطاف نأ ول هلا ماو دخلا هيلع اوماتأ

 َعاَمَمْلا ريعتست 5 ا تاک :ظفل يفو - . )11۸۸( مقر ملسمو «(۷۸۸٩)و (۷۸۷)و (۳۷۳۳)و (۳۷۳۲)

 OA / a“ . اهدي مْطَقب م يبنلا را و

 . مه يوذ مهريص وأ امه مهل بلج :مهمهأ

 دحأ موزخم ونبو ةملس ىبأ ىخأ تنب هلسألا دبع نب دوسألا تنب ةمطاف ىه :ةيموزخملا

 شيرق ةناحير مهنومسيف ةفيرشلا ةليبقلا كلت فارشأ نم مهو «شيرق ذاخفأ

 ب عطق كرتب اهيف عفشي نم ي ملك .اهدي عطق كرتب اهيف عفشي رم ىأ :؟ملكي

 . هبوبحم يأ احلا رسكب :هللا لوسر بح

 عطق ةزمه هترمه نإف اذلو هدرفم مسا وهو يملا مضو اهرسكو ةزمهلا حتفب :هللا مياو

 ٠ ينيمي وأ ٠ يمسق :هريدقت فوذحم هربخو ءادتبالاب عوفرم هنإ :انه هبارعإو

 )١( حراش ٠ها .اهتفرعم ىلإ ةجاحلاو اهتيمهألو هنم مظعألا دوصقملا اهنأل ؛ثيدحلا اذهل ةمجرتلا هذه تعضو ٠



 :ىلامجإلا ىنعملا #:

 ًةرم تراعتساف . هدحجت مث «ًالايتحا as تناک

 ءاهدي عطقب ىلاعت هللا دح ذيفنت ىلع مزعف تت يبنلا اهرمأ غلبو ءاهدنع َدِجْوَف «هتدحجف ايلخ

 ذفنيس يذلا مكحلا اذهبو اهب شيرق تمتهاف . شيرق يف ةقيرع ةرسأ نمو «فرش تاذ تناكو

 نم ىلوأ اوري ملف ءاهصالخ يف هملكيل ا يبنلا ىلإ ةطساو هنولعجي نميف اورواشتو ءاهيف

 - هل لاقو مديح هنم بضغف . ةماسأ هملكف مشيا يبنلل بوبحملا برقملا هنإف «ديز نب ةماسأ

 لثم ةروطخ مهل نيبيل سانلا يف اًبيطخ ماق مث ؟هللا دودح نم ّدح يف عفشتأ : - هيلع اركنم

 كاله ببس نأ مهربخأف «مهنم ريثكلا مهي عوضوملا نألو هللا دودح اهب لطعت يتلا ةعافشلا هذه

 ءايوقألا نوكرتيو «ءارقفلاو ءافعضلا ىلع دودحلا نوميقي مهنأ :مهايند يفو مهنيد يف انلبق نم

 مسقأ مث . هباقعو هللا بضغ مهيلع قحيف «داسفلاو رشلا رشتنيو ىضوفلا مهيف معتف «ءاينغألاو

 - ةمطاف هتنبا نيملاعلا ءاسن ةديس نم لعفلا اذه عقو ول - قودصملا قداصلا وهو - مي
 ا صر

 . ىلاعت هللا مكح اهيف ذفنل -كلذ نم هللا اهذاعأ

 :تيدحلا نم دافنسي ام :

 لاف: کالا غلبت نأ لبق كلذو «عفاشلا ىلع راكنإلاو ءدودحلا يف ةعافشلا ميرحت ١-

 ةعافشلا عانتما ىلع ليلد ثيدحلا يفو : 120778 / ) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا

 . ىلاعت هللا قوقح يف فارشألل ةاباحملا رمأ ميظعت هيفو «ناطلسلا هغولب دعب دحلا يف

 ءانعم يذلا ثيدحلا اذه نم اًدوخأم سيل :«مكاحلا اهغولب لا ب كلذ دييقت يف تلق -

 نب ناوفص نع «دمحأو «ننسلا باحصأ را املس رعأ يضرتمل نم خوب اغإو

 كلذ ناك اله ' هيف عفشف هءادر قرس يذلا عطقب رمأ امل :لاق ( ميم يبنلا نأ : : ةيمأ

 , %0 (هب ينيتأت نأ لبق

 . ؟هكرتي وأ هعفري لهف «مكاحلا غولب لبق امأ -

 نأ اندارم نكلو ؛مكاحلا ىلإ ةيضقلا غلبت نأ لبق نوكي ةعافشلا ميرحت نأ وهو ءاماهيإ ةرابعلا هذه يف نأ انل رهظ )١(

 ٠ كاذ نيح ةعافشلا تمرح هتغلب اذإف «مكاحلا ةيضقلا غلبت نأ لبق ةعافشلا نوكت

 يقهيبلاو 849 / ۸( يئاسنلاو ؛(۹۵٥۲) مقر هجام نباو ؛(57914) مقر دواد وبأو ((555 / 5) لمحأ هجرخأ (۲)

 ( ينغملا عئادب# يف يعفاشلاو «(۲۸) مقر 4 / ۲) ةًأطوملا) يف كلامو (ATA)» مقر دوراجلا نباو .(556 /۸)

 ثيدح وهو .يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو ؛(١٠۳۸ / )٤ (كردتسملا ' يف مكاحلاو ء۹١١٠ مقر 0 / ۲٠١

 هدير نيج عجم



Eف  

 ةو “۷۹ | A @ 3 كحل O ت70 20 EN هت: FD >29 FD هج F< TD ماجمحألإ طمع رغ

 سيل ناک نإف ل ا ا كلذ يف رظني نأ ىلؤألا

 "0 «مهتالز تائيهلا يوذ اوليقأ» :لاق مكي. يبنلاف ,ىذألاو رشلا لهأ نم
 هكرت يف ناك نإو . هعفر مدع نسحألا el eS ع

 لب ؛ هعفر ىلوألاف «عفرلا يعاود نم كلذ وحنو ىذألا لهأ نم وهو « ةدسفم

 . ةدسفم هيلع بترتي مل اذإ هعفر بجاولا
 . هيف فالخلا يتأيو ,عطقيف قراسلا مكح همكح ةيراعلا دحاج نأ --؟

 .عيضولا وأ فيرشلاو ,ريقفلا وأ ينغلا مهنم ءاوس « سانلا نيب ةاواسملاو لدعلا بوجو -۳

 . هيف نوكرتشم مه اميفو .دودحلاو ماكحألا يف

 ءرامدلاو كالهلا ببس .ءايوقألا قح يف اهليطعتو ءافعضلا ىلع دودحلا ةماقإ نأ ٤

 . نيرادلا ةواقشو

 . اهدييأتو اهديكأتل ةماهلا رومألا يف مّسَقْلا -ه

 .هديكأتو هنييبتو قحلا حيضوتل ليثمتلاو هيبشتلاو مالكلا يف ةغلابملا زاوج -5
 تعقو دقو « دي يبنلا دنع ةعافشلل هنم ىلوأ اوري مل ذإ ءةماسأل ىربك ةبقنم -۷

 . ةكم حتف يف ةثداحلا

 :ءاملعلا فالتخا

 ؟ال وأ عطقي له :ةيراعلا دحاج يف ءاملعلا فلتخا

 ال هنأ ىلإ :يعفاشلاو كلامو « ةفينح وبأ :ةثالثلا ةمئألا مهنمو « ءاملعلا روهمج بهذف

 (ةمادق نبا)و «باطخلا وبأو «يقرخل ا هباحصأ نم اهراتخا .دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «عطقي

 اهنأب بابلا ثيدح نع اوباجأو . «نئاخ ىلع عطق الا : لع هلوقل ريبكلا حرشلا بحاص

 اذلو .ةقرسلا لجأل تعطق دقو .هلجأ نم تعطق اهنأل ال « فيرعتلل ةيراعلا دحجب تركذ

 . ةضهان ريغ ةبوجأ اهنكلو كلذ ريغب اوباجأو . ثيدحلا 2 1ةقرسلا/ ةظفل تدرو

 . بهذملا يهو «عطقي هنأ :دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو

 .؟ثيدحلا اذه ىلإ بهذت :هل تلقف يبأ تلأس :دمحأ مامإلا نب هللا دبع لاق

 هاذ ةشئاع ثيدح نم (1١؟9 / ۳) راثآلا لكشم يف يواحطلاو ۱۸١(. / 5) دمحأو :(57ا/0) دواد وبأ هجرخأ )١(

 ؛ةحيحصلا» .رظنا . حيحص ثيدح وهو . «دودحلا الإ مهتارثم ت هدأ , ءرذ يشأ" : ها هللا لوسر لاق :تلاق

 خيرات“ ميعن يبأو (85 / 86 ٠/ ) هخيرات يف بيطخلا دنع دوصعسم نبا ثيدح نم دهاش هلو . (578) مقر

 دهاوشلا ىف ىف نسح هدنسو !”مهتارثع ند هانی ! .يرذ !وليقأ» :ظفلب TE) /۲) «ناهبصأ



 ا
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 . مزح نبا هل رصتناو ,ةيرهاظلاو ,قاحسإ لاق . لوقلا اذهبو . هعفدي اًئيش ملعأ ال :لاقف

 ىلع عطق ال» :ثيدح اولعجو .ةيموزخملا ةصق يف ءاج يذلا ثيدحلا اذهب اولدتساو

 يف هلثم دوجوم قراسلا يف دوجوملا ىنعملاو . بابلا ثيدحل ةيراعلا نئاخ ريغب اًصصخم ( نئاخ

 . هنم زرحتلا نكمي ال هنأل ؛ مظعأ ريخألا لب ,ةيراعلا دحاج

 . تاهج نم ءيسم وهف «سانلا نيب فورعملاو ناسحإلا عطق ديري دحاجلاو ,نسحم ريعُلاو

 7 + هدددخ

 نيمرجم ريغ مهنأل كلذ نس بهتنملاو سلتخملاو بصاغلا نأ ءاملعلا عامجإب

 ام در مهيلع بجيو اًغيلب مهريزعت نوكي دقو «ريزعتلا مهيلع بجيو نومثآ مه لب ,نيدسفم وأ

 اهملعي ال ءاًضيأ مكحلو ضايع يضاقلا نع بابلا لوأ يف هانلقن ال ءاوعطقي مل امنإو . هوذخأ

 . مهلاح حلصي ام ءسانلل عرش يذلا الإ
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 روا قار ۳

 : ناعم ةثالث - ةغللا يف - رمخلل

 .رامخلاب اههجوو اهسأر تطغ اذإ ةأرملا ترمتخا : هنمو ,ةيطغتلاو رتسلا - ١

 كرم رك و ةطلاخملاو اجب

 اس نق

 ٣ - هكاردإ تقو غلبي ىتح هكرتت نأ وهو "نيجعلا ترمخ : مهلوق هنمو ,كاردإلاو .

 «لقعلا طلاخت اهنألو هرتستو لقعلا يّطغت اهنأل ؛ةرمخلا مسا ذخأ ةثالثلا يناعملا هذه نمف

 . ىوتستو كردت ىتح كرتت اهنآلو

 : تيد ةيرزنلالا نهد ولا أ نب a ا اتو

 "' «مارح رمخ لکو رمخ ركسم لکا

 )١( حراش. ها ىنعملا اذهل ًالمعتسم ظفللا اذه لازي ال .

 )۲( يذمرتلاو . (”1) مقر دواد وبأو (۲۰۰۳) مقر ملسم هجرخأ )١85١( مقر ۲۹۷ / ۸) يئاسنلاو 0085(.

 دمحأو )۲ / ٣ حيحص ثيدح وهو رمع نبا ثيدح نم



 sn (wr) ةمصصمهممصص م مدصصمم | ةدمغ جرت
 . ةمألا عامجإو .ةنسلاو « باتكلاب مرحم وهو

 سجر مالزألار باصنألاو رسيلاو رَمَحْلا امل اونمآ نيا ايي : ىلاعت هلوقف «باتكلا امأ
 كرشلا يه يتلا «مانصألا ةدابع عم هنرقف ٠ :ةدئاللا «توحلفت مكّلعل ةوبنتجاف ناطيشلا , لمع نم

 لكو ءرمخ ركسم لك» : ملسم هاور ام اهنم «ةريثك ثيداحأف : ةنسلا امأو . ىلاعت هللاب ربكألا
 . اهميرحت ىلع ةمألا تعمجأو (مارح رمخ

 «دسافملا ع نم هيلع و .هانيلعا ام ركذ انه ماثملا لكني الا: ةيعيريتملا اههرخ ةمكح

 يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امَإ# : ىلاعت هلوق كيفكيؤ اهو ارج يتلا

 ببس هنأ ركذف 14١ :ةدئاملا ! (نوهتنم متنأ لهف ةالّصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو رمخلا

 . ريخ لك نع قئاعو «رش لك يف

 : ٹبخو رش لكل اًساسأو 7 اهلعجف ئالا مأ رمخلا» : ا لاقو

 .ليصفتو نايب ىلإ جاتحي ال امم يهف «ةيلقعلاو «ةيقالخألاو «ةينيدلا اهترضم امأ

 ضارمألا نم ريثك يف ايس اهودجو مهنأل ؛ءابطألا اهيلع عمجأ دقف «ةيندبلا اهترضم امأو

 دسافملا نم ةركنملا ةميرجلا هذه هرجت ام نإو «ميكحلا عراشلا اهمرح اذهل . ةيصعتسملاو ةريطخلا

 «ميرحتلل اًببس ىفكل لقعلا باهذ الإ اهيف نكي مل ولو . هرْصَح بعصيو هلع لوطيل رورشلاو
 فرصتيو «نايبصلا اهنم كحضي لاحب نوكيف «هلقع ليزت يتلا ةمثآلا كلت ءرملا برشي فيكف
 ۶ فاع ءا فك فارما نحب اذه ا نالا 5

 . اهريغو (ةدحتملا تايالولا) يف تاموكحلا اهتبراح ءاهررض ةرثكو ءاهرطخ مّظعلو

 «مهنايدأو «مهلوقع اهب نوبهڏيڏ ءاهيلع نوتفاهتي مهدجتف «نولقعي ال سانلا نم ًاريثك نكلو

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف . مهتحصو «مهتميشو «مهلاومأو «مهضارعأو

 « ةثادئالثلا دعب نوسمخ او ثلاثل | ثيدحلا س
3 

 محلا برش دق لجرب يتأ مر يبنلا ن ] فف كلام نب ستأ نعإ 76+ |

 لاقف الا َراَشَتسا ري الك ال رک و لو ل. نيعبرأ وح ةديرجب هدّلجَف

 7 یف
 مقر يراخبلا . هتفاف مع هب رمأف . نونا ءدودخلا ةفَأ) :فوع نب نمحرلادبع

 7 [ملسل ظفللاو 600 5( مقر ملسمو ,(51الا/5)و 6غرف

 . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم « نسح دانسإب ۲٤۷( / ©) «نتسلا» يف ينطقرادلا هجرخأ (۱)

 . فوع نب نمحرلا دبع ىوتف الو رمع ةروشم يراخبلا جرخي مل : نيحيحصلا نيب هعمج يف قحلا دبع لاق (؟)
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 : ىلامجإلا ىنعملا +

 نيعبرأ وحن لخنلا فعس نم ةديرجب هدلجف « بب يبنلا دهع ىلع رمخلا لجر برش
 ةفالخ تءاج املف. يَ يبنلا دلج لثم هتفالخ يف رمحخ براش هن ركب وبأ دلجو .ةدلج

 يف ةباحصلا ءاملع راشتساف . اهل مهبرش رثك ؛مهريغب نوملسملا طلتخاو «تاحوتفلا ترثكو «رمع

 نمحرلادبع لاقف . ةيداهتجالا لئاسملاو «ةماهلا رومألا يف هتداعك مهعدريل مهيلع هقبطي يذلا ّدحلا

 . ةدلج نينامث رمع هلعجف «فذاقلا دح وهو . نينامث دودحلا فخأ لثم هلعجا : فوع نبا

 ١ - ءاملعلا ةماع بهذم وهو «رمخلا يف دحلا توبث .

 .اذه ىلع ركب وبأ هعبتو ةدلج نيعبرأ وحن ع يبنلا دهع ىلع هدح نأ - ؟

  - ۳نينامث هلعج - ةباحصلا ةراشتسا دعب - رمع نأ .

 < - باوصلا يبلاطو قحلا لهأ بأد اذهو ءاهيلع ءاملعلا ةرواشمو لئاسملا يف داهتجالا .

 قئاقحلا نوديري ال نيذلا نيربكتملا «مهسفنأب نيبجعملا لمعف دادبتسالا امأ .

 + ءاصلعلا فالتخا ١

 نيعبرألا نيب امو «نوعبرأ وأ ةدلج نونامث وه له : رمخلا دح يف ءاملعلا فلتخا

 ؟ نيعبرألا ىلع رصتقا الإو ةدايزلا مكاحلا ىأر نإ ريزعتلا باب نم نوكي نينامثلاو

 دحلا نأ ىلإ : ءاملعلا نم مهعبت نمو «يروثلاو «ةفينح وبأو «كلامو هدمحأ :ةمئألا بهذ

 فوع نب نمحرلا دبع لاقف رمع مهراشتسا امل «ةباحصلا عامجإ كلذ ىلع مهليلدو «نونامث :
 هلعجف (نينامث دودحلا فخأك هلعجا» .

 نم ةلمج اهراتخا دمحأ مامإلا نع ةياور وهو نوعبرأ دحلا نأ ىلإ :يعفاشلا بهذو

 نبا نمحرلا دبع انخيشو ميقلا نبا'و ةيميت نبا” مالسإلا خيشو «ركب وبأ مهنم هباحصأ
 ىلاعت هللا مهمحر «یدعس .

 تارايتخالا يف هنع لقن اميف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق 0/۳٠٠ - ٠١١([:

 نيعبرألا ىلع ةدايزلا نأ هريغو يعفاشلا بهذمل ةقفاوملا نيتياورلا ىدحإ رمخلا دح يف حيحصلاو)

 هل انزوج امك «مامإلا داهتجا ىلإ اهيف عجري لب ؛قالطإلا ىلع ةبجاو تسيل نينامثلا ىلإ
 (هيف برضلا ةفص يف داهتجالا .
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 ركب يبأو « ميا يبنلا لعف فلاخ ام ىلع عامجإلا دقعني الو) : © ينغملا يف لاقو

 . (مامإلا هآر اذإ اهلعف زوجي «ريزعت اهنا ىلط رع ن قلالي

 . ةباحصلا نم عامجإب تناك نينامثلا نإ : لاق نم ىلع درلا ءاذهب دصقيو

 ,دحلا هيلعف «ةركسملا عاونألا نم عون يأب ركس اذإ براشلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 . هبراش ركسي مل ولو ,دحلا هيلعف ,رمختملا بنعلا ريصع برش نم هنأ ىلع اًضيأ تعمجأو

 يأ نم «مارح هليلقف هريثك ركسأ ام نأ ىلإ : فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا ريهامج بهذو

 وأ «ريعشلا وأ «ةطنحلا وأ ءرمتلا وأ «بنعلا ريصع نم نوكت نأ يوتسيو «تاركسملا عاونأ نم عون

 يبأ نب دعسو «ةريره يبأو «رمع نباو «دوعسم نباو «يلعو رمع نع يورم وهو كلذ ريغ

 مساقلاو . سوواطو « دهاجمو « ءاطع لاق هبو . خيي ةشئاعو سنأو «بعك نب يبأو «صاقو

 «يعفاشلاو «دمحأ : ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو . زيزعلا دبع نب رمعو .ةداتقو دمحم نبا

 . قاحسإو «روث وبأ هيلإ بهذو «مهعابتأو ؛ .كلامو

 aE كلا وعلا ريال طع ناو ةركسملا ةبرشألا نأ نوريف ةفوكلا لهأ امأو

 . دحلا ةماقإ ىلع عامجإلا نأ مدقت دقف راكسإلا عم امأ . راكسإلا دح

 ريصع ىلع الإ - مهدنع - قلطي ال ةقيقح رمخلا مسا نأ الإ ةلدألا نم ءالؤهل سيلو

 . ًازاجم هب قحليف هريغ امأ «بنعلا

 . ثيداحأب مهبهذم ىلع اولدتساو

 . ةفيعض ةلولعم اهنإ : رذنملا نباو «مرثألا مهنمو - ءاملعلا لاق

 «زيزعلا باتكلا نمف . هريثكو هليلق مرحي ءرمخ ركسم لك نأ ىلع ,ةمألا ريهامج ةلدأ امأو

 . ةحيصفلا ةغللاو ,ةحيحصلا ةنسلاو

 . هنع ىهنو «رمخلا ميرحت ممعف «باتكلا امأف

 . عون يأ نم هاطغو لقعلا رماخ ام - : رمخلاو

 لاقو (مارح رمخ لکو رمخ ركسم لک» : لاق هنأ مدي هنع حص دقف ةنسلا امأو

 . مرثألاو 200 دواد وبأ هاور مارح هليلقف هريثك ركسأ ام)

 )١( (ينغملا» )۱۲ / 5494( .

 . حيحص ثيدح وهو رباج ثيدح نم (0787) مقر نابح



 ماعلا ريسيت 2 2 2١ 5 تت >> ج25 >6هج 5١/5 ]| تت

 «لسعلاو «رمتلاو «بنعلا نم يهو رمخلا ميرحت لزنإ : هش باطخلا نب رمع لاقو
 . © هيلع قفتم !لقعلا رماخ ام رمخلاو . ريعشلاو «ةطنحلاو

 «بنعلا ريصع نم ركسأ ام : رمخلا» : ](545ص)! سوماقلا بحاص لاق دقف «ةغللا امأو

 . (رمتلاو رسبلا مهبارش ناكو «بنع رمخ ةنيدملاب امو تمرح اهنأل ؛حصأ .مومعلاو «ماع وه وأ

 نالا جلا فرت الا تازسعلا نأ موقأ مرا 0۸19 قاتلا ناعم نإ اطا: لاو
 ولو . ءاحصف برع «ًرمخ بنعلا نم ذختملا ريغ اومس نيذلا ةباحصلا نإ : مهل لاقيف «بنعلا

 . (هوقلطأ امل ءاحيحص مسالا اذه نكي مل

 ةدراولا ثيداحألا) : يبطرقلا هلاق ام «ةلأسملا هذه يف ءاملعلا مالك نم لقني ام نسحأ نمو

 الإ نوكي ال رمخلا نأب نيلئاقلا نييفوكلا بهذم لطبت - اهترثكو اهتحص ىلع - هريغو سنأ نع
 ةغلل فلاخم لوق وهو . رمخلا مسا هلوانتي الو ارمخ ىمسي ال هريغ نم ناك امو «بنعلا نم

 «بانتجالا رمألا نم اومهف -رمخلا ميرحت لزن امل - مهنأل «ةباحصللو «ةحيحصلا ةنسللو «برعلا

 اووس لب ؛ هريغ نم ذختي ام نيبو بنعلا نم ذختي ام نيب اوقرفي ملو . ركسي ام لك ميرحتو

 نم ءيش مهيلع لكشي ملو ءاولصفتسي ملو ءاوفقوتي ملو . هعون ركسي ام لك اومرحو ءامهنيب
 لزن مهتغلبو «ناسللا لهأ مهو «بنعلا ريصع ريغ نم ناك ام فالتإ ىلإ اورداب لب «كلذ

 . ميرحتلا اوققحتيو اولصفتسي ىتح ةقارإلا نع اوفقوتل «ددرت مهدنع ناك ولف «نآرقلا
 . توت باطخلا نب رمع نع مدقتملا رثألا يبطرقلا قاس مث

 . قفوملا هللاو . فلاخملا ةهبش عطقي «ديج مالك اذهو

2000 
 م

 00 ريزعتلا باب - هج

 عوقولا نم معنمي هنأل «هنم لخأف «عنملا : رزعلا لصأو (رزع» ردصم وه - ةغل - ريزعتلا

 نود امب ةأرملا نم عاتمتسالاك «ةرافك الو هيف دح ال بنذ ىلع بيدأتلا - : اعرشو . ةيصعملا يف

 يه «دودح اهل ردقي مل يتلا يصاعملاو «ىنزلا ريغب فذقلاو «زرح ريغ نم ةقرسلا وأ «جرفلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيسو ءروصحملا ليلقلا وهف ؛عراشلا نم ردقم دح هيف ام امأ . ةبلاغلا ةرثكلا

 . هيف فالخلاو ةبوقعلا هذه رادقم ىلع مالكلا

 يئاسنلاو )۱۸۷٤(« مقر يذمرتلاو :(5574) مقر دواد وبأو « (۳۰۳۲) مقر ملسمو « (2081) مقر يراخبلا )١(

 .(5960 /م)

 . حراش - ها - ثيدحلا اذه نم ةدوصقملا اهنأل ؛ةمجرتلا هذه تعضو (۲)



 كت VY @ ه0 ٩ 5597 ه7 DD CD تر > FD FD ج: FD ج ED ماج لإ ةطمغ رغ

 اهعفانمو اهدئاوف ىف مالكلا مدقت ىتلا دودحلا ةلمج نم وهف : ةيعيرشتلا هتمكح امأ

 . ةروهشم ةريثك هصوصنو ٠ عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا ىف «تباث همكحو

 0 ا

 ا كلاب ی

 (1860)و (5844) مقر اا ( هلی دود نم د يف 1 طاوس هر قو ا ال

 . [(۱۷۰۸) مقر ملسمو

 ىنزلاك «ةردقم امإ ءاهنع ةعدار تابوقع اهل هذهف . هيهاونو هرماوأ «ىلاعت هللا دودحب داري

 «تامرحملا لبق نم كلذ ريغو «ةاكزلا عنمو «ناضمر راهن يف راطفإلاك «ةردقم ريغ وأ «فذقلاو

 . هللا ةيصعم ريغل «نايبصلاو ءاسنلل تاريزعتو تابيدأت كانهو . تابجاولا كرت وأ

 اوكرتي مل اوماد ام «طاوسأ ةرشع ىلع اهيف دازي ال هذهف . مهبيذهتو مهميوقتل لعفت امنإو

 ٠ مهبر نم مهيلع اًمرحم اولعفي وأ «مهنيد نم اًبجاو

 : تيدحلا نم دافتسي ام د:

 ةردقم امإ ءاهنع عدرت تابوقع اهل ءاهنع ىهن وأ ءاهب رمأ يتلا «ىلاعت هللا دودح نأ - ١

 . يتأآي امك عاونأ يهو ٠ مكاحلا اهاري يتلا ةحلصملا ىلإ اهريدقت عجار وأ ؛عراشلا نم

 الف «فيوختلاو هيجوتلا ردقب اًفيفخ نوكي «مهوحنو مدخلاو ءاسنلاو نايبصلا بيدأت نأ - ۲

 ٠ طاوسأ ةرشع ىلع هيف دازي

 وهف «قيوشتلاو «داشرإلاو «ميلعتلاو «هيجوتلاب لب «برضلا نودب مهبيذهت ىلوألاو

 . ميلعتلا يف فطللاو لوبقلل ىعدأ

 . حلصألا لعف يغبنيف «اريثك فلتخت ماقملا اذه يف لاوحألاو

 يها ةفييص اج تيدا ناي اربا ا لع ةدايزلا ميرحت ثيدحلا اذه رهاظ - ۳

 ٠ ميرحتلا يضقيو

 ١ ءاملعلا فالتخا د

 ىلإ :مهضعب بهذف هللا دودح نم ٌدَح يف الإ : هلوق ىنعم نم دارملا يف ءاملعلا فلتخا

 صاصقلاو «ةقرسلاو «فذقلاو «ىنزلا دحك اًعرش اهتابوقع تردق يتلا يه (دودحلاب) دارملا نأ
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 يذلا وه «يصاعملا نم اهادع ام نوكي ءاذه ىلعف . حورجلاو فارطألا نم اهنود امو «سفنلا يف

 . دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وه اذهو «ىندأف طاوسأ ةرشع نم وهو «ريزعتلا هبكترم ةبوقع

 . ةيصعملا لعف دق ناك نمل «ردقملا ريزعتلاب نوديري باحصألا نأ ىلع

 نم ريزعتلا اوردق نيذلاو) : مالسإلا خيش لاق اذلو ءاهنع علقي ىتح رزعيف ءاهيلع ميقملا امأ

 . كرت وأ لعف نم ىضم ام ىلع ًاريزعت ناك اذإ اميف وه امنإ ءانباحصأ
 . يغابلا لاتقو «يبرحلاو دترملا لتق ةلزنمب وهف «هل لعاف وه ام كرت لجأل اريزعت ناك نإف

 ولو عنمي نأ زوجي «لاملا ذخأل لئاصلا يف امك «لتقلا ىلإ يهتني لب ءردقي سيل ريزعت اذهو

 ةيراجب ينزي نأك ءردقملا دح اهب غلبي ال ءردقملا لثم اهل ةيصعم لك نأ هنعو . ةيقب هلو (لتقلاب

 . ًادحاو الإ طوس ةئام دلجيف ءكرش اهيف هل

 . ةردقملا دودحلا ا

 دارملا نأ هللا دودح نم دح يف الإ : ميو هلوق ىنعم نأ ىلإ : ءاملعلا ضعب بهذو

 لعف وأ بجاو كرتب ةيصعم باكترا لجأل ريزعتلا ماد ام هنأو «هيهاونو هرماوأ :هللا دودحب

 فلتخي كلذو «هيلإ ةدوعلاو هباكترا نم ارجازو اًعدار مامإلا هاري يذلا دحلا هب غلبيف «مرحم

 مكح «ةنكمألاو ةنمزأللف . ةيصعملا فالتخابو «صاخشألا فالتخابو «نامزلاو ناكملا فالتخاب

 يفاكلاو قئاللا هبدأ مهنم لكل ءصاخشألا كلذكو «ةاصعلا ةبوقع يف ديدشتلا وأ قيقا

 .لاملا ذحخأ مهضعبو «سبحلا مهضعبو «دلجلاو برضلا مهضعبو «خيبوتلا هيفكي مهضعبف . هعدرل

 مهضعبو . مهنع زواجتلا يغبنيف - تائيهلا ووذ مهو - يصاعملا مهنم عقت نأ ردني نيذلاو

 . مهب ةياكنلا يغبنيف «نودناعم نورهاجم

 «فورظلاو «لاوحألا ةظحالم مكاحلل يغبنيف . اهتفخو اهمّظع يف فلتخت يصاعملاو

 ةيفاو ءاهعقاوم ةعقاو هتابيدأتو هتاريزعت نورك وما نم ةربضم لع ةركلا تاساللاو

 نوكي دقو ءرجهلاب نوكي دقو «خیبوتلاب نوكي دقف «مكاحلا ير ىلإ عجار وهو ءاهدوصقمب
 اهل «تابوقعلا هذه لكو. لتقلاب نوكي دقو «لاملا ذخأب نوكي دقو .سبحلاب نوكي دقو .دلجلاب

 . بابلا اذه يف ءاملعلا مالك كيلإو . عرشلا يف لصأ

 وحن اًئيش ىتأ وأ «ناضمر راهن يف ًارمخ برش نميف - ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 . (ةيد ثلثو ةيد «مرحلا يف لتقي يذلا لثم «هيلع ظلغو دحلا هيلع ميقأ) : -

O ماما هةارلا كارما E TO 



 كا تول @ ه0 هتف € عج هجر ©: 5 هجر هج O هج FI 2: جه هج © ماجعأإلا امم 2رن

 بات نإف هتبوقع ناطلسلا ىلع بجو دق هنإ) : - ةباحصلا ىلع نعط نميف - اًضيأ لاقو

 ا داعأ كلو

 كلذ نم ئزتجنف بابلا اذه يف “تارايتخالا 7 يف مالسإلا خيش نع لقانلا لاطأ دقو

 . ةلأسملا هذه يف قيرطلا رينتو ّيَأر نيبن تارقفب
 اي ملاظ اي : لاقي نأ لثم هضرع نم ليثلاو لزعلاب ريزعتلا نوكي دقو) : هللا همحر لاق

 ىلع راج وهو هذخأو هقالتإ ئاس لاملاب ريزعتلاو) : لاقو . (سلجملا نم هتماقإبو «يدتعم

 . (اهلك ةخوسنم ريغ لاومألا يف تابوقعلا نأ هباحصأ فلتخي مل هنأل ؛دمحأ لصأ

 ىلإ هنم ةراشإ «رزعملا لام ذخأ زوجي الو) : (ةمادق نبا يسدقملا دمحم يبأ خيشلا لوقو

 . ةملظلا ةالولا هلعفي ام

 رقملا زيزعت كلمي امك ٠ بجاولا ربخلا متك هنأ هدنع تبث نم ريزعت ناطلسلا كلميو) : لاقو

 . (رارقإلا متك نم وأ هرسفي ىتح ًالوهجم رارقإ

 . (هتيمشت كرتب) هللا دمحي مل يذلا سطاعلا رزعي امك بحتسملا هكرتب ريزعتلا نوكي دقو

 ملو نيملسملا لاومأ اوبهن اذإف ةيبرحلا يف ريبك ركسع ىلع اًمدقم ًريمأ تيتفأو) : لاقو

 . (لئاصلا عفد باب نم وه ْذِإ ةرشع مهنأ ولو هلتقب َنوُفْكَي نم لتقي نأ «لتقلاب الإ اورجزني

 يهو .هيهاونو هللا رماوأ يه يتلا قوقحلا «انه دودحلاب دارملا نأ باوصلا) : (ميقلا نبا7 لاقو

 ىرخأ يفو 1114 ةرقبلا] | «نوملاّظلا مه كتلوُأَف هللا دودح دعدي نموإل : ىلاعت هلوقب ةدارملا

 ىلع دازي الف ۱۸۷ ةرقبلاإ | 4 اهوبرقت الف هللا دودح كلت» : لاقو ١ :قالسلإ 4 هَسْفَن مَلظ دقق

 . (ريغصلا هدلو بألا بيدأتك ؛ةيصعمب قلعتت ال يتلا تابيدأتلا يف «رشعلا تادلجلا

 ىلع «رغصو بنذلا مظع ردق ىلع ريزعتلا) : - ةفينح يبأ بحاص - فسوي وبأ لاقو

 . (نينامث نم لقأ نيبو هنيب اميف بورضملا لامتحا نم مكاحلا ىري ام ردق

 نم مظعأ همرج ناك نإف . مرجلا ردق ىلع ريزعتلا) : ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا لاقو

 . (رثكأ وأ ةئام برض هفذقلا

 لكنأ نوكي ام ردق ىلعو ءرشلا يف لعافلا عّرستو ةيانجلا ردق ىلع ريزعتلا) : روث وبأ لاقو
 وأ هدبع لجرلا لتقي نأ لثم ءاميظع مرجلا ناك اذإ دحلا ريزعتلا زواج نإو بدألا يف غلبأو

 مامإلا هاري امو ٠ كلذ ردق ىلع هيف ةبوقعلا نوكتف ءاهيف فرسي ةبوقع هبقاعي وأ ايش هنم عطقي

 . (اًنومأم ًالدع ناك اذإ
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 يف ةدايزلا زاوج حيحصلا)و : ىلاعت هللا همحر (يدعس نب نمحرلا دبع» انخيش لاقو

 ريزعتلا يف مهؤارآو ةمئألا لاوقأ هذهف . (رجزلاو ةحلصملا بسحب تادلج رشع ىلع ريزعتلا

 نم دح يف الإ تادلج رشع قوف دحأ دلجي الا : لي هلوقب دارملاو . ىلاعت هللا مهمحر
 «مداخلاو ,ةجوزلاو ءريغصلا بيدأت كلذ ىلع دازي ال يذلا نأو ءةيصعملا هب دارملا نأ «هللا دودح

 . ةيصعم ريغ يف مهوحنو

 ١ مالسإلا خيش نع ةلوفنم دداوف

 تامرحملا نم عاونأ ىلع لمتشا اذإ لعفلا يف ريزعتلا رركي باطخلا نب رمع ناك : ىلوألا

 يضفي الئل ؛ريزعتلا قرفي «ةئام ثلاثلا يفو «ةئام يناثلا يفو «ةئام لوألا مويلا يف رزعي ناكف

 . ءاضعألا داسف ىلإ

 . ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي نأ هيلع بجي ناملغو كيلامم هدنع يذلا : ةيناثلا
 اوكرتيو تابجاولا اودؤي مل اذإ كلذ ىلع مهرزعي نأ هل يغبنيف مهتبوقع ىلع ارداق ناك اذإو

 . تامرحملا

 ءدمحأ بهذم يف نيلوقلا حصأ وهو «ءاملعلا روهمج دنع مارح ديلاب ءانمتسالا : ةثلاثلا

 ةفئاط نع لقنو ... تنعلا فوخل هنوحيبي ال مهرثكأو «مرحم ريغ هوركم وه رخآلا لوقلا يفو

 «هب الإ هنم مصعي الف «ىنزلا ىشخي نأ لثم «ةرورضلل هيف اوصخر مهنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم

 ادحأ تملع امف ةرورضلا نودب امأو . هريغو دمحأ لوق اذهو ءضرمي نأ هلعفي مل نإ لثمو

 . [((۲۲۹/۳۲) ىواتفلا عومجم| . ملعأ هللاو . هيف صخرأ
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 [ ناميألا باب - ]7
 ؛فلحلا ىلع تقلطأو ؛راسيلا فالخ نيميلاو ٠ «نيمي" عمج ةزمهلا حتفب - ةغل - ناميألا

 «ديكأت وأ لمتحملا رمألا قيقحت : اعرش هفيرعتو . هبحاص نيب مهنم لك ذخأ «اوفلاحت اذإ مهنأل

 ٠ هتافص نم ةفص وأ «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ركذب

 ٠ عامجإلاو ؛ةنسلاو باتكلا هيف لصألاو

 ٠ ةيآلا 1878:ةرقبلا| | (مكناميأ يف وعلب هللا مكذخاَوي الإ : ٍيلاعت هلوقف «باتكلا امأف

 ١ ”لحنلا| | (اهديكوت دعب ناميألا اوضقت الو إل : لاس ةلؤقو

 . هللا ءاش نإ ثيداحألا نم يتأي ام هنمو «كلذب ةريهش «ةنسلاو

 «فلحلا نم راثكإلا ىغبني الو ٠ اهماكحأ توبثو «نيميلا ةيعورشم ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 1 ٠ ربخ ديكأت وأ ؛ةمهت يف وأ «ةهبش ةلازإل ةجاحلا نم عرشيو

 نآرقلا نم عضاوم ةثالث يف ثعبلا ىلع مسقي نأ ةي ا دمحم هيبن ىلاعت هلا 0

 ىلب لقإ# م: نہر 4نفعبتل يبرو ئلب لق# مم۳ : ا | (ينرو يإ لق وه قحأ كنوئبنتسي ةسيوإلا

 ٠ ةريثك تابسانمل تي مسقأو !؟ fr ill و

 يتلا نيميلاإو (سومغلا نيميلا) فلؤملا اهركذ يتلا ثيداحألا يف ءاج «عاونأ فلحلاو

 ٠ امهيلع مالكلا يتأيسو (ةرافكلا اهلخدت

 : ناعون هب رسف ام نسحأو [نيميلا وغلا فلؤملا ركذي ملو

 ؛ديكأت الو ديقعت ريغ نم هناسل ىلع يرجت لب «فلاحلا اهدصقي ىتلا نميلا اهنأ : لوألا

 (هللاو ال١ هتيب يف لجرلا مالك وه» : لاق مام هللا لوسر نأ ٠ ةقئاع نع ءاج امك

 ٠ اًضيأ ° اًوقوم رثألا اذه اهنع ءاجو . (هللاو ىلب»و

 فيعض ثيدح وهو (دراوم ۱۸۷) مقر نابح نباو ؛(58 / )٠١ ىقهيبلاو «(07565) مقر دواد وبأ هجرخأ )١(

 هفقو حيحصلاو

 ٠ (ةال؟ / ۳) ؟دواد ىبأ ننس :رظنا (۲)
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 . هفالخب نيبتي مث «هسفن قدص اًناظ نيميلا فلاحلا دقعي نأ : يناثلا

 : 0 الو مثإ امهبحاص 1 نبل: نيعبلا وعل نم ناعونلا ةاذهف

eلاق  Eنبا نمحرلا دبع ايا : ا هللا  

 ا

 افلا سل ل ا ل ا
 رص ص

 تئاو كنيمَي نع رقكف اهنم اريح اهريغ تارق نيمي ىلع تفلح اذإو . هيلع تنعأ لَم
 ی د لا

 . 1013050 مقر ملسمو (۷٤۷۱)و (9/145)و (3071)و (555) مقر يراخبلا يح وه يذلا

 س ةئامثالثلا دعب نوسمخ او نيد اهلا ثيدح ا ا«

 - هللا َءاش نإ - هللاو نإ : ما هللا لوسر لاق :لاق لف ىسوم يبأ نع |

 مقر يراخبلا . «اَهتلََّحَتو نح وه يذلا تيت الإ اهنم اربح اَهرْيَغ یراق نيمَي ىلع فلخأ ال
60y (Ty (001A)g (IY)٩۰ / ١549(1. ۷) مقر ملسمو « (١597)و (5714)و ۰ )و  

 : ىلامجإلا ىنعملا *:

 ال : لوقيف . ةماع ةمألل داشرإلاو حصنلا اذهو «ةرمس نب نمحرلا دبع خي يبنلا دشري

 . طئاسولاو لئاسولاب اهليصحت ىلعو اهيلع صرحتو «ةماع فئاظولاو تايالولاو «ةرامإلا بلطت

 هقيفوتو ىلاعت هللا نوع الب تنأو . كتوقو كدهج ىلإ لكوتس ی كنإف «قيرطلا اذه نع اهتيلو نإف

 . كلمع يف قفختس كنإف اذلو . رصاق فيعض

 -نكي ملو ءكسفنب بجعو رورغ نع لمعلا تئجو ؛كدهج ىلع َتْلَكَتا كنإ كلذو

 اهتبلط ام اًيلاغ كنألو . كلذخي نأ يرحف ٠ كسفن يف لحم - قيفوتلاو هللا نم نوعلا بلطل

 «كفدهو كدوصقم يه ءامهريغ وأ هاج وأ لام نم كضارغأ نوكتسو ٠ ةصاخلا كضارغأل الإ

 ريغ نم كتءاج نإ امأ .اًضيأ كايت مدعو كقافخإل اًببس كلذ نوكيف «هقح لمعلا يطعت نلو

 داهتجالاو-ءاهب مايقلل اخه قوكشم ت اهل فرم مل نح < كأ باغلاق «بلط الو دلاس

 ىلع صرحتسو «هديدستو هنوعو هددم بلطب ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا ىلإ كوعديس اذهو . اهيف

 . اهيف حجنتف اهيلع ناعت اذهبو ءاهب مايقلا

 تفلح اذإ كنأ كرمأف ءاهلوبق وأ ةرامإلا نع عانتمالا ببسب «نيمي كنم طرفي دق هنأ ركذ مث

 وأ اهيف يضملا نيب ريخم تنأف ؛ءيش كفلح ىلع بترتي ال ناك نإف «هَعَدَتل وأ هلعفتل رمأ ىلع

 يذلا تئاف هلعف ىلع فولحملا كرت وأ «هكرت ىلع فولحملا لعف وه يا ناك نإو ٠ ريكفتلا
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 د ىف هين انك ا ا ا اف ون ها ذيع انآ "هكون فاع طا کز يح وه
 ری

 «ريصخخ وه يذلا ىتأ الإ ريخ اهريغ ىريف نيمي ىلع فلحي ال هنأ مسو ان مسقأ ثيح «يناثلا

E 

 ١ نيتددحلا نم داقتسد ام +

 ءاج امب اهيلع صرحلاو ءاهلك فئاظولاو تايالولا ءاهب دارملاو «ةرامإلا بلط ةهارك - ١

 هيلع هركأ نمو «هسفن ىلإ لّكو هلأسو ءاضقلا ىغتبا نما وهو متيم يبنلا نع
 هقوقحب موقي ال دق لمعل هسفن ضيرعت نم كلذ يف الو “ «هددسي اكلم هللا لزنأ
 ام أف رورغلاو بجعلا نم - اًبلاغ = كلذ يف امبو ءرطخلل هسفن اًضرَعُم نوكيف

 ءوس نم ابلاغ هيف الو «هقيفوتو ىلاعت هللا ةناعإ اًيمانو «هتوقو هسفنب ادتعم الإ هبلط

 ريغ وأ هاج وأ «لام ضرغل الإ هريغ اهب مدقي نم دوجو عم اهبلطي نل هنإف ءدصقلا

 . ةئيندلا دصاقملا نم كلذ

 «هسفنب روصقلا ىري هنأل ؛اهيلع ناعيسف ءفارشتسا الو بلط الب ةيالولا هتءاج رم نأ - ۲

 نوعلاب ةيهلإلا فاطلألا هيتأتف «ىلاعت هللا ىلإ ئجتليس ذئنيحو ءاهنع زجعلا فاخيو

 . هب همايقو هحاجنل اًببس نوكيف «هيف صلخيو هلمع ىلع صرحيسو «دیدستلاو

 لامتحالا/ : هلوقب يشكرزلا هنيب ام نوكت اهلعلو ءاهدعب امل ثيدحلا يف ةرقفلا هذه ةبسانم - ٣

 . !لوبقلا يف ةحلصملا نوكتو «فلحلا ىلإ !ةرامإلا نع عانتمالا هيدؤي نأ

 امإ «هيلع فلح يذلا ريغ يف ريخلا ىأر مث «هلعفي نأ وأ ءاذك لعفي الأ فلح نم نأ - ٤

 فالتخاب ءاذه فلتخيو «هنيمي نع رّفَكَيْلَو ءريخ وه يذلا تأَيْلَف ؛كرتلا امإو لعفلا

 ل ا رع هنو فقرر ل و الاكل نو هيلع فولحملا

 : :نيمكتلا عم كيلا نأ بيع ىلع عاقل نو رح اا رکن

 «نيميلا تدقع ام لحل ىلاعت هللا اهعرش ةصخر ةرافكلا نأ ءاملعلا روهمج دنع - ه

 نم ريفكتلا ميدقتب اولاق نيذلا نأ ضايع ركذو «هدعبو ثنحلا لبق ئزجت كلذلو

 كلامو: كثيللاو .يضاروألاو ةعيبرب تلا لبق هب لاف انك باخ رقع ةذيرا ةناتوفلا

 . يأرلا لهأ ريغ راصمألا ءاهقف رئاسو دمحأو

 (۱۳۲۳) مقر يذمرتلاو «(۲۳۰۹) مقر هجام نباو )۳٥۷۸(« مقر دواد وبأو «(۲۲۰ ۰ ۱۱۸ / ۳) دمحأ هجرخأ (۱)



 رو
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 ال هنأ ربخأ دقف . هلعف - ضبا - وهف ا اكا يبنلا رمأ وه امك «عيرشتلا اذه نأ - 5

 اذهو . هنيمب نع رفكو «ريخ وه يذلا ىتأ الإ اهنم اريخ اهريغ ىريف نمي ىلع فلحي
 مهدنع سيل «ةقباسلا ممألا تناكو . ةمحرو انبر نم فيفخت وهو «ةحلصملا نيع وه

 نأ فلح امل مالسلا هيلع بويأ نإف اذلو .مهناميأب ءافولا نم دب الف «ريفكتو ليلحت

 تغضب اهبرضي نأ الإ هني ءاضقل دجي مل . همزع كرتو «هتجوز برضي
 . ةدارملا تادلجلا

 E E ثيدحلا س

 ْنأ مكاهني هللا نإ : : م هللا لوسر لاق :لاق كلاي ي باطَحْلا نب رَمع نعإ "0|

 . )١ / ١545(! مقر ملسمو ((57457) مقر يراخبلا| . «مكئابآب اوفلحت

 مقر يراخبلا| « م وأ هللاب فلحُيلف لا ناک نمف ١ «ملسم » لو

eتعمم دلم اهب تفلح ام هاو ہر ا ةياور يفو .  

 . (اهب فلح هنأ يريغ نع اًيكاح :ينعي) (رثآ الو اركاذ < اَهنَع یھنی یا هللا لوسر
 . )١ / ١1745(1 مقر ملسمو « )11٤۷( مقر يراخبلا|

 . ادماع ينعي : اركاذ . اهرسكو ميملا مضب : تمصيل

 .اهب فلح نأ :يريغ نع اًيكاح ينعي . ةروسكم ةثلثم ءاثف «ةدودمم ةزمهب : ارثآ

 : يلامجإلا شعملا :
 «ماقتنالاو ةوطسلا بوهرملا «سفنلا يف مظعملا ركذب «كرتلا وأ لعفلا ديكأت هانعم : فلحلا

 . هلل الإ نوكت ال يتلا لامعألا نم ةيشخلاو فوخلاو «قلطملا ميظعتلاو .

 اناهني ءالعو لج هللا نأ مسرب يبنلا ركذ اذهل . كرش ءاهضعب فرص وأ «هريخل اهفرصو

 فلحن الأ - انفلح اذإ - انرمأو «ةيلهاجلا يف ةيراجلا ةداعلا كلت ءانئاباك هريغ ءىشب فلحن نأ

 وهو «بذاكلا نم ماقتنالا ىلع - هدحو- رداقلا وهو «ميظعتلل قحتسملا هنأل ؛ ىلاعت هللاب الإ

 ددع هيف

 )١( نابضقلا نم ةضبقلا وأ «هخيرامشب لاكثع وه : ثغضلا .

 هللا لوسر نع رمع نبا ةياور نم اهدروأ لب ؛هدروأ يذلا هجولا اذه نم تسيل «ملسم 7 ل اهازع يتلا ةياورلا هذه (۲)

 نأ مكاهني هللا نإ الأ» : مع هللا لوسر مهادانف «هيبأب فلحي رمعو «بكر يف باطخلا نب رمع كردأ هنأ : مشيا

 ثيدح نم اًضيأ «يراخبلا» حيحص يف ةتباث ةدايزلا هذهو . «تمصيل وأ هللاب فلحيلف اًفلاح ناك نم «مكئابآب اوفلحت

 . هتف رمع دنس نم تسيل اهنأ :يناثلاو . (ملسم) دارفأ نم تسيل اهنوك :امهدحأ : نادقن اهيف هجوتف «رمع نبا
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 كوك 17 <ىه] 6239 550 OE O BD عج ع: هجر هج هج CD 2 2و ماجحإلا ةطمغ لفت

 اج امك كرش هنإف «ريغب فلحلا نع تكستلو تَمصَنَْف هللاب نيفلاح نكن مل نإو . عفانلا راضلا

 هللا ريغب فلح نم» : رمع نبا ثيدح نم ( مكاحلاو « دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا ىف

 الإ نوفلحي ال اوناكف . هوبنتجاو هنع اوهتنا كلذ نع ىهنلاب قي ةباحصلا ملع املو . (رفك

 شاب
 هناك

  gk(يريغ مالك ًالقان يأ ءايكاح الو ءدماع ال ءاهنع ىهني .

 . هنع داعتباو روظحملا يف عوقولا نم زارتحا اذه لك

 : تيدحلا نم دافتسي ام +

 .ءيش لكل ماع ءابآلاب فلحلا نع يهنلاو . يهنلا يف لصألا هنأل ءابآالاب فلحلا ميرحت - ١

 هللا امأ . العو لج هللا ريغب فلحيو مسقي نأ - ناك نم اًنئاك - قولخمل لحي الف

 هللا ريغب فلحلا لحي الف ءاذهلو . هتاقولخم نم ءاش اب مسقي نأ هلف ىلاعتو هناحبس

 . اهريغو «ةفرشملا ةبعكلاو « ياب يبنلاك .هب فولحملا مظع ناك امهم «هتافصو ىلاعت

 . هل ملسأ هنإف «تمصلا مزليلف هللا ريغب فلحلا دارأ نم نأ - ۲

 دشأو فلاح لا سفن يف ءيش مظعأ ركذب ديكأتلا هب داري فلحلا نأ : يهنلا ةلعو - ۳

 . هدحو ىلاعت هلل الإ نوكي ال اذهو . ماقتناو باقع

 نإف للا نم جرخي ال رفك هنكلو . رمع نبا ثيدح يف ءاج امك رفك هريغل هفرصو

 . ماسقأو عاونأ رفكلا

 ٤ - نإ هوبأو حلفأ» : ا هلوق نم يهنلا اذه فلاخي ام عقو ام امأو ”

 ةظوفحم ريغ ةظفللا هذه : ربلا دبع نبا لاق . اهتحص مدعب ليقف .

 وه : )8/١ 10٠١ حتفلا يفإ رجح نبا لاق (هللا» نع ةفحصم «هيبأو »نإ : ليقو -

 ركذو هب مسقلا دصق ريغب ةنسلألا ىلع يرجي امم ظفللا اذه نإ :ليقو . لمتحم

 .خسن مث ازئاج ناك امبر هنأ [1717/1) ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا

 .هسفنب هللا ريغب فلحي ملف . ةعروتو همهف نسحو هلاثتما ةعرسب «عيتاف رمع ةليضف - ه

 هيلع فخيف «هيلع هناسل دوعتي الثل ءاداعتباو ًالاثتما هللا ريغب هريغ مَسَق كحي ملو

 . هداتعيو

 4و

 )١( مقر «نئسلا» ىف )35601( ,

 . حيحص ثيدح وهو اغ رمع نبا نع ةديبع نب دعس ثيدح نم )١ / ٥١( (كردتسملا» ىف (۲)
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 هذه نأل ؛ىلاعت هللا ىوس ام لك يف ماع هنأ عم «ءابآلاب فلحلا نع يهنلا صح امنإ - 5
0 

 ا ىبنلا كردأ دقف .اهنم ماعلا دارملا مهف عم ءاهنيعب اهيلع صنف «ةيلهاج ةداع

 . ثيدحلا ركذف هيبأب فلحي هعمسف بكر عم باطخلا نب رمع

 ةئامئالثلا دعب نوسمنخ او نماثلا ثيدح ا اه

eSتهتز :لاق  

 8 اے 0 تر

 تا TT ا و هذا ر لاق

 ۲٤ / ١1564(1. ۰۲۳ ۰ ۲۲) مقر ملسمو )۳٤۲٤( مقر

 . كلا هَل لاق ينعي “هللا ءاش نإ :لق :هل لیق» :هلوق

 نونلاو (نفوطأل هللاو) : لاق هنأك «فوذحم ردقم مسق باوج يف ةعقاو ماللا : نفوطأل
 لادلا حتفب : هتجاحل ارد ماا ااو «نهبراقو نهب ملأ : هئاسنب فاطو . ديكأتلل

 حتفب : كلملاو . ءيشلا ىلإ لوصولاو قاحللا : هب دارملاو (كردأ) ل ردصم مسا ءءارلاو ةلمهملا

 . ةكئالملا دحأ «ماللاو ميملا

 : ىلامجإلا ىضعملا *:

 ام كلملا نم هللا هاطعأ دقو «ليئارسإ ىنب ىلإ ىلاعت هللا ءايبنأ نم يبن مالسلا هيلع ناميلس

 هللاب مسقأ نأ «هئادعأ داهجب هللا ةيلك اا ريخلا يف هتبغرو هصرح نم ناكو . ادحأ هطعي مل

 ليبس يف دهاجي ىتح «ىوقيو بشي اًمالغ نهنم ةدحاو لك دلت ةأرما نيعست عماجي نأ ىلاعت

 اقا ماع لاو كرا هيون نهي يرق داع ركل لالا لآ لب هتوهش ىلإ ىتاوهللا

 نأب هنيميب ءانثتسالا نع هاسنأو «كلذ هلهذأف هدارم ققحت يف اًمزاج «هدصقم يف اًصلخم <

 .كلذ هل كلملا ريكذت عم (هللا ءاش نإ) : لوقي

 ةظعو «ىلاعت هللا نم اًبيدأت «ناسنإ فصنب تءاج ةدحاو الإ نهنم هل دلت ملف «نهب فاطف

 امو نوتأي اميف «هتبقارمو هركذ ةمادإو هب قلعتلاب مهلامك ىلإ مهعجريلو «هئايفصأو هئايلوأل

 . رومألاب فرصتملا ربدملا هنأو هدحو هلل رمآلا نأ سانلا ملعيلو «نورذي

 ءيش لك ىلع رداقلا وهف «هفرصتو هكلم يف هعم ةكراشم امهريغل الو كلل الو يبنل سيلف
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 كردأل «ىلاعت هللا ةتيشمب هنيمي يف ىنثتسا «مالسلا هيلع ناميلس نأ ولف . ءيش لكل ربدملاو

 .نيعمجأ سانلل ةربعو ةظعو «هقلخل اعیرشت نوكيل ؛اذه ردق هللا نكلو . هبولطم لانو «هتجاح

 : تيدحلا نم داقتسد ام د:

 قيقحتل دج ديفمو عفان (هللا ءاش نإ) :فلاحلا لوق وهو «نيميلا ف الانا

 ٠ نميو ةكربو ؛«ءيش لك ىلع ةذفان ىلاعت هللا ةئيشم نإف «بوغرملا لیتو «بولطملا

 . ىلاعت هللا ةئيشم ىلع هقلع اذإ «هنيمب يف ثنحي ال ينثتسملا نأ - ؟

 الب هرمأ يف ممص «یلاعت هللا ءايبنأ نم يبنل تعقو ةظعو ةربع «ثيدحلا اذه يف - م

 ؛هاسني الف هركذي نأ الإ هبلط ققحي نأ العو لج هللا نم هبرق هل عفشي ملف «هللا ةئيشم

 . ميكح برم نم كناحبسف !؟ ةلزنمو ةبتر ءايبنألا نود وه نب فيكف

 ًالثم - نوعماجي مهف . تادابع ةحلاصلا مهتاين ببسب نوكت «هئايلوأو هللا ءايبنأ تاداع نأ - ٤

 وأ «نيحلاص اًدالوأ اوقزريل وأ مهتاجوز اونصحيلو ؛مارحلا نع مهنيعأو مهجورف اونصحبيل -

 امأ . ةيماسلا دصاقملاو «ةحلاصلا ةينلا هذه ببسب ةدابع ةداعلا نوكتف . اذه لك لصحيل

 ديم هلا ةداعلا لغ انرح هلل الا نوتأي مهف . مهتاداعك مهتادابعف نولفاغلا

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف . ماقم مهبولق يف هللا ركذل سيلو «نيملسملا

 رمألا نأ سانلا يريل ؛هدابع نم ةّلَمَكلا ىلع رومألا هذه لثم رّدَقُيو ىلاعت هللا يرجي - ه
 . هرمأو ف ES «فيرصتلاو ريبدتلاب درفتملا هنأو ء«هدحو هل

 ءانب ءيشلا عوقو نع رابخإلا زاوج ثيدحلا نم ذخؤي دقو :  ديعلا قيقد نبا لاق - 5

 ام عقي نأ بجول الإو «يحو نع نكي مل ناميلس نم رابخإلا اذه نإف «نظلا ىلع

 . هب ربخأ

 س ةئامئالثلا دعب نوسمخلاو ثيدحلا س

 ىلع فاح نما: اکا هللا لوسر لاق لا هل دوعسم نب هللا دبع نع ۳۹

 :تَلرَتو ١ نابض هيلع وهو هلل يقل رجا اهي وه ٠ ملم ئرما لام اهب عطتقب ںص نبمَي
 يراخبلاإ ٠ ةيآلا رخآ ىلإ [۷۷ :نارمع لإ | 4اليلق نمت مهناميأر هللا دهعب نورتشي نيا نإ

 . 0۳۸) مقر ملسمو «(11۷7) مقر

 )١( (ماكحألا ماكحإلا يف © / ١1419( .



 رس

 مالعلا ريسيت تشات 2 22525555525 ,NAA ته

 ةدحوملا ءابلا نوكسو داصلا حتفب وه (ربص) و «ربص ىلإ نيمي ةفاضإب : ربص نيمي
 : 0 برعلا ناسلإ ٠ نخل 'ربصلاو

 + ىلامجإلا ىفعملا

 هتم وصخب هذخأو هعطتقا امغإو ٠ قح ريغب یرما لام عطتقا نمل ديدش ديعو ثيدحلا اذه ىف

 وهف هيلع هللا بضغ نمو «نابضغ هيلع وهو هللا ىقلي اذهف ٠ ةمثآلا ةبذاكلا هنيميبو «ةرجافلا
 نآرقلا نم ديدشلا ديكألا ديعولا اذهل اًقادصم “ةميركلا ةيآلا هذه ي ىبنلا الت مث ٠ كلاه
 ةمثآلا ةبذاكلا مهناميأبو مهيلع هللا دهعب نولدبتسيو نوضاتعي نيذلا نأ ٠ اهنايبو ٠ ميركلا
 كلذ يف هتمحرو هللا فطل نم مهل سيلو ؛ةرخآلا نم بيصن مهل سيل ءايندلا ة ةا نفارغأ
 ىلعألا ألملا يف مهركذي الو ؛مهناردأو مهبونذ نم مهرهطي الو «بيصن الو ظح ا مويلا

 ةايحلا مهراشيإو هلوسرو هللا ةعداخم نم مهلمع يف امل ميلأ باذع مهلف “اذه عمو (مهرسُي ام

 دهو ٠ ىواعدلاو تاموصخلا ىف ليلضتلاو «لطابلاب سانلا لاومأ مهلكأو «ةرخآلا ىلع ايندلا

 بحأ نمف ٠ ةلاذنلاو ةناهملاو ةلافسلاب ولو قيرط لكب ةداملا ىلع نوكلاهتي نيذلا ؛دوهيلا تافص

 سيلف ؛مهلمع َلَمعَيلَف ؛مهعم رشحيل ؛مهکلسم كلسيو و ؛مهتافصب فصتي نأ

 ٠ ةاباحم هللا دنع

 ٠ هتاضرم ىلإ يوسلا قيرطلا كولس ىلاعت هللا لأسن ٠ مهلامعأب هدنع مهبتارم سانلاف
 ١ تيدحلا نم دافتسيام

 ١ - ؟بونذلا رئابك نم وهو ؛ةبذاكلا ناعألاو ةرجافلا ىواعدلاب سانلا لاومأ ذخأ ميرحت .

 رک اع لح يلا يضع هيلع بترا نال

 ٠ دهاعملاو يمذلا هلثمف ًالإو ؛بلاغلاب ريبعتلا باب نم (ملسملاب) ديبقتلا - ؟

e a ماله بك EO BT 
 . ءاملعلا عامجإ وهو ؛اهلبق ام ْبُجَت ةبوتلاف ؛بات نإف
 .دماعلا الإ امهقحتسي ال ءازجلاو مثإلا نإف ؛لهاجلاو يسانلا جرخيل (رجاف اهيف وه) : هلوق -
 وهو ءيش هلثمك سيل ل ل ل ا

 1١١ :ىروشلا] | € ريصبلا عيمسلا



 هيض

 موت a @@ 20 230 559 4250 420 كج ه5 29 هنتن هتتج 25 FD جو € FD ماجعحألا طمع رف

 ءاهانعمل اًثيبم ثيدحلا نوكيف ؛عوفرم ريسفت وهو «ةيضقلا هذهب ةيركلا ةيآلا هذه ريسفت - 5

 اهنم دارملل اًحضوم

 ذخأ اب ثكنو هلوسرو هللاب - هناميأب لدبتسا نم نأ : ةميركلا ةيآلا ىنعم صخلم - ۷

 نأل ٠ هتقفص ترسخو باخ دقف ءاهضارعأو ايندلا ةايحلا - ةقيثولا ناميألا نم هيلع

 نم نارجهلاو ةرخآلا نم نامرحلا اذه ءازجف ليلق وه ءاهلك ايندلا ناك ولو هضوع

 . رهطي نلف هساجرأو هماثآ يف ىقبيسو «نانحلاو ةمحرلا رظنو فطعلاو فطللا مالك

 انخياشمو انبراقأو انيدلاوو كلذ نم هللا انذاعأ ميلأ باذع هل هنإف كرتي نلف اذه عمو

 ٠ نيمآ :نيملسملا انناوخإو
 س ةئامثالثلا دعب نوتسلا ثيدح ا س

 اًنمّصَتخاَف رب يف ةموصخ لجر نيبو ينيب ناک لاق سيق نب ثعشألا نع" |

 . (ةنيمي وأ كادهاش» : كيلا نوير لا هللا لوسَر ىلإ
 يشر بغا کر

 ربص نومي ىلع فاح نما ف كا لور لا يلابي الو فلحي نذإ :تْلُ
 (551لا/) مقر يراخبلاإ . «ناَبضَع هيلع وهو هللا يقل رجا اهيف وه ملم ئر لام اهب مطفي

 ۰ [(۱۳۸) مقر ملسمو

 : ثيدحلا نم دافتسم ام +

 دئاوفلا ادخل ىقبيو «قباسلا ثيدحلا يف هحرش مدقت «ثيدحلا اذه يف دوصقملا ىنعملا

 : انه اهلمجنو ؛ماكحألاو

 يف ةيمالسإلا ةدعاقلا يه امك ءركنأ نم ىلع نيميلاو يعاملا ىلع ةنيبلا نأ - ١

 ةمكحلا هانيتآوإ :ىلاعت هلوق يف هيلإ راشملا SS «تاموصخلا

 ص ةروسإ © باطخلا لصفو

 0001 0 ا

 رئابكلا نم اهنأو «هريغ قح اهب عطتقي يتلا «ةبذاكلا يهو (سومغلا) نيميلا ميرحت - ۳

 ٠ هباقعو هللا بضغل اهبحاص ضرعت يتلا
 ال اذه ىلعف هّيقاب لازي الف «نطابلا امأ “طقف رهاظلا فالخلا عفري مكاحلا مكح نأ - 5

 هل موكحملل احابم نكي مل امو «هب موكحملا لحي



١ 58 ١ ٠ aمالعلا ريسيت ضر صج ضو 2 2: 2 د 0 ات م 02ج ج2 تحتج 2>  

 الو هيلع رجحلا بجوي ال «هنيد يف هروجف نأو ىوعدلا هنع طقست رجافلا نيمي نأ - ه

 ش . : تعم نايل نكي علا هقالا ولو «هرارقإ لاطبإ

 بلط مث ؟ ركني وأ رقي له : هيلع ىعدملا نم مث «يعدملا نم مكاحلا عامسب ةءادبلا - 5

 دجي مل نإ هيلع ىعدملا ىلع نيميلا هيجوت مث «هيلع ىعدملا ركنأ نإ يعدملا نم ةنيبلا

 . ةنيب

 . فلحلا ةدارإ دنع اصوصخ «موصخلل مكاحلا ةظعوم هيف - ۷

 . هريثكو قحلا ليلق يف «نيملسملا قوقح ظيلغت - ۸

 امهلحت نأ نم رطخأو مظعأ امهنأل ؟امهيف ةرافك ال ءدهعلا ضقنو سومغلا نيميلا نأ - ٩

 .دابعلا قوقح نم صلختلاو حوصنلا ةبوتلا نم دب الف . ةرافكلا

 ه ةئامئالثلا دعب نوتسلاو يداح ا ثيدح ا د
 ةرجشلا تحت 1 هللا لوسر عاب ؛ هنأ يراصنألا كاحضلا نب تباَت نع 1

Eلاق امك وهف هادم بذاك مالْسإلا ريع ةّلمب نيمَي ىلع فلح نم»  
 ی ا ےک ےک نو ر ا ن ١ و ی ر

 يراخبلا . (كلْمَي ال ميف ردن لجر ىلع سيو « ةمايقلا موي هب بلع ءيشب هست لتف نمو

 . ((۱۱۰) مقر ملسمو 5507(6)و (0١11)و 5١( ۷٤)و (۱۷۱٤)و (۱۳۹۳) مقر

 OO ENCE ه)و (10417) مقر يراخبلا] ٠ (هلتقک نمؤملا لوا ةياور يفو

 . )0١١( مقر ملسمإ . هلق الإ هلا هذي مل هاب ركل باک یوعد یعدا نم ١ :ةياور يفو

 ظ : ىلامجإلا ضنعملا #
 موي (ناوضرلا ةعيب) ةرجشلا تحت نيعيابملا دحأ - يراصنألا كاحضلا نب تباث ىور

 نأك : مالسإلا ةعيرش ريغب نيمي ىلع فلح نم : هانعم ام لاق هنأ ميا يبنلا نع «(ةيبيدحلا»

 اًبذاك ادمعتم هلوسرو هللا نم ءيرب وأ رفاك وه وأ «يسوجم وه وأ «ينارصن وأ 2١7 يدوهي وه :لوقي

 وأ «فيسك «ءيشب هسفن لتق نمو . ةرفاكلا للملا هذه ىدحإ نم هيلإ هسفن بسن امك وهف «هنيمي يف
 اكلم تسيل هسفن نأل كلذو . ةمايقلا موي هب بدع «لتقلا تالآ نم كلذ ريغ وأ «صاصر وأ «نيكس

 . هراحتناب اهيف ناخ ةنامأو ةعيدو هدنع يهف ءاهب فرصتملا وهو «ىلاعت هلل كلم يه امنإو «هل

 ءاتموم نعل نمو . لعف ام لثمب «صاصقلاو باذعلا قحتساف «لمعلا سنج نم ءازجلاف

 ياك ناك نإو «لاق امك وهف كلذ لعق اذإ . ملكتملا درقللا ريمضب كلذو هنيمب يف ةللا كلت ىلإ همفن بسن هلأ ديري ()

 . هني يف



 قاقحتساو «مثإلا باستكاو «ىلاعت هللا مرح كاهتناب «لتاقلاو نعاللا كارتشال «هلتق امناكف

 وأ «بسن وأ ؛ملع وأ لام نم «هيف تسيل ىتلا «ةبذاكلا ىواعدلاب رَّثكتو ربكت نمو . باذعلا
 امب هسفن عفر دارأ هنأل «ةراقحو لذ الإ هللا هدزي مل «لواطتلا كلذب اًديرم «بصنم وأ «فرش

 سانلا لاومأ لكأل ةليحلا هيواعدب دصقي نأ اهمظعأو . هدصقم سنج نم هؤازجف «هيف سيل

 وأ «نالف دبع قتع رذني نأك - هكلمي مل اًئيش رذن نمو . مهتعداخمو مهليلضت وأ «لطابلاب

 ٠ هلحم لحي ملو «هعقوم عقي مل هنأل ؛دقعني مل غال هرذن نإف «نالف لام نم ءيشب قدصتلا

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 اهل له .ءاملعلا فلتخا دقو . مالسإلا ريغ ةعيرشب فلح نم ىلع ميرحتلا ظيلغت - ١

 ٠ مهريغو ةيفنحلا بهذم وهو «ةرافكلا اهيف نأ انبهذم نم روهشملاف . ؟ ال مأ ةرافك

 اهراتخا «دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «ةرافك اهيف سيل : يعفاشلاو «كلام بهذمو

 . حصأ يهو ءامهريغو (ديعلا قيقد نبا”و («ةمادق نبا)

 نإف «هسفن هب لتق اب بذعيو «هريغل لتاقلا مثإك همثإ نإف ؛هسفن ناسنإلا لتق ميرحت - ۲
 . لمعلا سنج نم ءازجلا

 ٠ هردق يف ايوتسي مل نإو «مثإلا يف ةكراشملا يف هلتقك ناسنإلا نعل نأو - *

 ٤ - كلذ ريغ وأ «ةعاجش وأ «بسن وأ ؛ملع نم «هيف سيل ام ناسنإلا ءاعّدا ميرحت .

 مارح اذه لك .ةفيظو ىلوتيل ؛لمعل هتفرعم يعدي وأ «سانلا اهب َرَغ نمل اصوصخ .
 ءيندلا هدصق سنج نم ءازجلاف «ةلذ الإ ىلاعت هللا هدزي مل ءاربكتو ءاير هلعف نمو .

 ال اميف برقتي الو . ةبرقو ةعاط رذنلا نإف ؟ رذانلا هكلمي ال اميف دقعني ال رذنلا نأ - ه

 ٠ ءيش هرذن يف هيلع سيلف «رذن اذإو «هيف فرصتي

 نم جرخي مالسإلا ةلم ريغب فلاحلا نأ (لاق امك وهف) : ثيدحلا يف هلوق رهاظ - ١

 مالكلا مدقتو . ءاوس لتاقلاو نعاللا مثإ نأ (هلتقك نمؤملا نعل) :هلوق نأو «مالسإلا

 . صوصنلا هذه لثم ىلع
 عوقو يف دب ال هنأ : وهو «كلسم ثيداحألا هذه لثم يف !ةيميت نبا مالسإلا خيشلو -

 . هعناوم ءافتناو هبابسأ دوجو نم ديعولا

 ٠ هلوصحل بجوملا ديعولا بابسأ نم اًببس هلعف ناك «ءيش لعف ىلع ديعولا بتر اذإف -

 بسحب ببسلا بجوم عفدنا عنام ببسلا ضراع نإو «عقو كلذ نم عناوملا تفتنا نإف

 . ةعقان ةلعاق هذهو «هفعضو عناملا ةوق



 ردنلا باب - ۲
 . عرشلا لصأب ةمزال نكت مل ةدابع هسفن فلكملا مازلإ : اعرشو . باجيإلا : ةغل رذنلا

 . عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا «هيف لصألاو

 .[۲۹ :جحلا] | < مهروذن اوفويلو# ۷ :ناسنإلا| | 4 رذنلاب نوفوي# : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 ال هلل يص نأ رن نمو هَل هللا عيطي نر نما ٠ E ON ةئسلا' اقأو

 نيب ءاملعلا نرقو . ةلمجلا يف هتحص ىلع نوملسملا عمجأ دقو . 2١7 يراخبلا هاور (هصعي

 نيميلا بجوم نكل . ديكأتلا هب دصقي امهنم لكف «ماكحألا يف نابراقتم امهنأل «رذنلاو نيميلا

 ينملا وأ ثحلا رذتلاب دصقي مل ام هرذن امب ءافولا وهف «رذنلا بجوم امأو . ةرافكلا وأ هنيميب ربلا

 . نيميلا ةرافك هلحت «نيميلا ىرجم هارجمو همكح نوكيف

 - : يتآي ام اهلمجمف ءامهنيب يتلا قورفلا امأو

 نيميلا امأو هماقم هريغ موقي الو هب ءافولا نم دب ال يعرشلا رذنلا نأ نم مدقت ام - ١

 . ةرافكلا هلحتف

EE DE E SOG 

 . هنم عنملا وأ ءيش لعف ىلع ثحلا هب دصقيف نيميلا امأو

 . بابسألا هيلإ تعد اذإ عرشي دقو «حابمف نيميلا امأو هوركم رذنلا دقع نأ - ۳

 .هيلع بترتي ام ىلإ عجري ليصفت هيفف نيميلا امأو هب ءافولا بجي رذنلا نأ - <
 ا RE نأ "111 سس E SN ذقت

 . هيلع ةبترتملا دسافملا وأ حلاصملا

 چ ا دعب نوتسلاز يناثلا ثيدحلا س

 نق ترن تاك ىلإ هللا لوسر ای تلق لاق كلف باطلا نب رَّمع نعإ 8571

 . «كرّذنب فوأف» لاق ؟مارحلا دجسملا يف - موي : ةياور يفو . ليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا

 .10565) مقر ملسمو «(۲۰ ۳٤)و ٠( .۴۲) مقر يوا

 : ثيدحلا نم دافتسم ام +

 . (فاكتعالا باب) يف ثيدحلا اذه حرش مدقت

١ 



 ك6 ل OEE E و هك 2 هت هك هج هت هك هت راجحألا طمع خرق

 : يتأي امب ماكحألا نم هيف ام - انه - لمجنو

 . رذنلاب تبجو اذلو «ىلاعت هلل ةدابع فاكتعالا نأ - ١

 سيل ليللاو ,ةليل فاكتعا هرذنب يفوي نأ هرمأ ذإ «مايصلا فاكتعالا يف طرتشي ال هنأ - ۲

 . لمكأ امهنيب عمجلاو ا ا

 هب دصق لب .ءيش ىلع قلعي مل يذلا ةعاطلا رذن وهو ءقلطملا رذنلاب ءافولا بوجو - ٣

 . رربتلا درجم

 هب ءافولا هيلع بجي ,دقعنم حيحص رفاكلا نم رذنلا نأ - 5

 س ةئامثالثلا دعب نوتسلاو ثلاثلا ثيدح ا س
 نإ» :لاَكو رذنلا نع ىه هنأ : متلي يلا نع فن يب رمع نب هللا دبع نع[ 0 |

 (33917)و (530) مقر ES ءس رْيَخب يتأي ال ردنا

 1659/0 مز ولسمو )و

 نم هيلع بترتي ال كلذو ؛ريخب يتأي ال هنأب هيهن للعو «رذنلا نع ميش يبنلا ىهن

 ,مثإلل ضرعتيف ىهئادأ يف رصقي نأ ىشخيف .هنم ةعس يف وه نيش هسفن ىلع ناسنإلا باجيإ
 لاروزا بطلا لر نع نزعت الا مازتلا يف ىلاعت هللا عم ةضواعملا ةدارإ نم هيف املو

 . هتدابعب موقيل «هبلط باجأ ىلاعت هللا نأ - هللاب ذايعلاو - نظ امبرو . هوركملا

 الب ىلاعت هللا دوج يف اعمطو ,ةمالسلل رائيإ ؛ لي يبنلا هنع ىهن ءاهريغو ريذاحملا هذهل

 .ليخبلا نم هب جرختسي هنأ الإ ,ةدئاف رذنلاب سيلو . ءاعدلاو ءاجرلاب امنإو ,ةطراشم الو لاد

 نه اعراف فام اهرم هب يتأيف يؤادأ هيلع متحتو هلعف هيلع بجو امب الإ موقي ال يذلا

 . ىلاعت هللا دنع اميف ةبغرلاو «ةحلاصلا ةينلا يهو «لمعلا ساسأ

 : تيدحلا نم دافتسي ام د:

 .هب نيفوملا حام ميرحتلا نع هفرص يذلاو ميرحتلل يهتلا لصأو ,رذنلا نع يهنلا - ١

NSSهنأ رذانلا نظي الئلو اًئيش ٠ هلا ءاضق نم در ال هنال ؛ریخب ينآي ال هنأ  

 مهف .نيعمجأ قلخلا نعو «ضاوعألا نع ينغ ىلاعت هللاو . هبلاطم لوصح ضوع

 . اًئيش هكلم يف ديزت ال مهتعاطو «ءارقفلا

 اهنأل ؛لفاون دئازلا لعجو .مهتقاط ردقب ءدابعلا ىلع تابجاولا ردق ىلاعتو كرابت هللاو - ۳



 ماالعلا ريسيت سك مت نتج جان هج جت هج ج ته تجج>جججمج> 1۹ [f ته

 زجعي هلعلو «ريدقتلاو ةمكحلا هذه فلاخ رذانلاو . تادابعلا نم هنولمتحي امع ةجراخ

 . مثإلا يف اًببستم اًمثآ نوكيف ءرذن امب مايقلا نع

 ام هيلع لقثيو بجاولاب مايقلا هتياغ يذلا «ليخبلا نم هب جرختسي هنأ «رذنلا ةدئاف - ٤

 . عرشلا لصأب هيلع بجي مل امب همايقل ةليسو رذنلاف . هادع
 «رذنلا الإ دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأ لصألاف . ملعلا بئارغ نم بابلا اذه - ه

 . مدقت امك ةرهاظ ةمكحلاو . هريغل اًملاخم نوكيف «هوركم هدقعو «بجاو هب ءافولاف

 هب يفويو «روبقلاو ىتوملل مدقي يذلا رذنلا امأف . ىلاعت هلل ةعاط ناك اذإ رذنلا هركي - 5

 ناك يذلا كرشلا وه اذهف «نيطايشلا مدختسيو هب يضري وأ «بابقلاو ةحرضألا دنع
 نم هللاب ذوعن . فورعم همكحو . مهناثوأل هنوبرقيو «مهمانصأل نوكرشملا هلعفي

 مل اميف هسفن جلوأ اذإ دبعلا نأ فرع هعبتت نم «عساو باب اذه نأ '' 7ىناعنصلا ركذ - ۷

 هب يفيرال هنأو هل ناطيشلا طيبثتو هرييصقتب ءافولا مدعل اًنفرعم ناك هيلع هلا هبجوي

 هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم# : هلوقب مهيلإ راشملا مهو «ليلقلا الإ

 . (۲۳ :بازحألا| # هيلع

 م ةئامثالثلا دعب نوتسلاو عبارلا ثيدح ا س
 )و ةيفاح مارا هللا تيب ىلإ يشمت نأ 9 ترذنا : لاق ٍرِماَع نب ةبقع نع "14 |

 ا کک ا هتشفتساف ا هللا لوسر اهل يتفتسأ أ ينترمأف

 . )١555(1 مقر ملسمو «(1855)

 ١ تددحلا نم دافتسم ام +

 الا هيل بكيل ا يدعم ددعلا ا ااا ىلإ ىلحلا وذ نه ناك
 هب في مل نإ «حابملا رذنو «حابم رذن وه اغنإو «ةدوصقم ةدابع رذن سيل اذه نأل ءهب

 . ةرافكلا هيلعف

 يتلا اهنأل ؟ةدابعلاب رمؤيف «همكح لكلف «ةدابعو حابم رمأ ىلع رذنلا لمتشا اذإ هنأ - ۲

 . ةحلصملا ىلع اهؤادأ لمتشا دق ذإ ءاهب ءافولا بجي

 )١( (55؟ / :)«ةدعلا" يف .

 ) )9(نيحيحصلا نيب عمجلا) يف ؟قحلا دبع هيلع هبن امك «يراخبلا» يف سيل (ةيفاح) ظفل .



 تادابعلا يف لصألاف . تاعاطلا نم ىلاعت هللا هعرش امب الإ دبعتي ال هنأ - : اهنمو - ۳

 كاردتسالا دارأ دقف «عرشلا يف داز نمو . هلوسرو هللا هعرش ام الإ عرشي الف ءرظحلا

 م هلوسرو ىلاعت هللا ىلع

 .روذنملاب مايقلا نع زجعلا وهو «رذنلل عراشلا ةهارك يف للعلا ضعبل نايب ثيدحلا ل

 لإ ترطضاف «ةردقلا مدع اهسفن نم تملعف لا ترذن ا هذه نأ رهاظلاف

 . قرأملا اذه نم جورخلا

 س ةئامئثالثلا وا ثيدح ا س
 زم ا و ١ يعزل 1#

 هللا لوسر ةداجع نب دعس ىَتتسا : :لاَق هنأ : غ شاع مب نا دبع نعإ | ٣٣۵

 هضقاف» : ب هللا لوسر لاف . هيضقت نأ لبق تيفو هّمُأ ىلع َناَك ردن يف ا
 مع قرع

 ر

 . 1( 5م) مقر ملسمو («(5409)و (11۹۸)و (؟1/71) مقر يراخبلا/ . ؛ (اهنع

 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 ١ - اهؤادأو ءاهب ءافولا بجي «ةدابع رذنلا نأ .

 . هثراو هنع هاضق «رذن هيلعو تام نم نأ - ۲

 م ودل عزت فيدل ىف ی کک

 يف حيحصلا نأ مدقت دقو . ءاملعلا روهمج دنع ةباينلا هلخدتف - جحلا هنمو - ىلاملا امأق

 تام نم» : اعوفرم نيحيحصلا يف هش ةشئاع ثيدحل ءاضيأ يندبلا لخدت ةباينلا نأ مايصلا

 «ةقدص : ليقو ءاّقتع :ليقو . اًموص ناك :ليق دعس مآ رذنو . هيلو هنع ماص موص هيلعو

 . ثيداحأب اهيلع اهباحصأ لدتسا لاوقألا هذه نم لكو . اًقلطم اًرذن : ليقو

 ءاملعلا امهيف ملكت دق «قتعلاو موصلا ثيدحو

 . كلذ ترذن اهنأ احيرص سيلف «ةقدصلا ثيدح امأو

 . «امهبم وأ لاملا يف اهرذن ناك هنأ ءرهظي يذلاو» : ” ضايع يضاقلا لاقو

 . (دعس دنع اًنيعم ناك هنأ بابلا ثيدح رهاظ لب» : © رجح نبا لاقو

 وأ نويدلا نم امهيلع ام ءافو امهرب مظعأو . امهتافو دعب نيدلاولا رب ثيدحلا ينو <

 . نييمدآلل مأ ىلاعت هلل تناكأ ءاوس «تابجاولاو قوقحلا

 )١( ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا هركذ )١١ / ٩۷( . )۲( «حتفلا» يف )1١/ 091( .
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 1 تاما دعب a سداسلا ثيدح ا س

 نم ملا ذل يوت نم هل لوم ب تلف لاق لاني بق نع 185
 , كلام ضعب كّيَلع كسمأ» : م هلل لور لاق“ هلوسر ىو هللا ىَلِإ ٌةقدص يلام

 .71959(1) مقر ملسمو (-۰ ) مقر يراخبلا| ٠ “ كل ريح وهف :

 : ىلامجإلا ىشعملا #
 الو قافن الب ؟كوبت ةوزغ" نع اوُمَّلخ نيذلا ةثالثلا دحأ قت يراصنألا كلام نب بعك ناك

 اولاز امو ٠ مهرجهب هباحصأ رمأو (مهرجه ةوزغلا كلت نم يلع يبلا عجر املف . رذع

 حرف ةدش نم ناكف ٠ ةباحصلاو لوسرلا يضرف ؛مهنع هللا يضرو مهتبوت تلزن ىتح «نيروجهم
 هللا هجول ةقدص هنم جرخيو د دارأ نأ «هتبوت لوبقو هنع هللا اضرب بعك

 امل ىلاعت هللاف «كيلع كسمأ : مَع يبلا هل لاقف ٠ هلوسرو هللا يضري اميف هقافنإ نوكيف لا

 فلكي ال هللاف هذه لعفت مل ولو ٠ ك كنع زواجتو «كبنذ كل رفغ «كتبوت نسحو كتين قدصب ملع

 ىقبأو «هدنع ًرخدم هباوث دجيلو «ىلاعت هللا اضرب اًحرف «هلام ضعب قفنأ دقو ٠ اهعسو الإ سفن

 ٠ هدابعب فوؤر هّللاو ٠ لوعي نم ةنوؤمو «هسفن ةنوؤم نم ةبجاولا هتاقفنو هح اصمب موقيل ؛
 : تددحلا نم دافتسم ام ×

 .يقابلا جرخأو «لوعي نم يفكيو هيفكي ام هنم ىقبأ «هلك هلامب ةقدصلا رذن نم نأ - ١

 علخنا نيح ةبابل يبأب اولدتساو ٠ يقابلا كسميو «ثلثلا جرخي هةلبانحلا دنع بهذملاو

 ٠ دمحأ هاور «ثلثلا جرخي نأ ثيم يبنلا هرمأ دقف “هلک هلام نم

 لك رذن امل هنألو ٠ بعك ةصق يف عراشلا موهفم ىلإ برقأو ىلوأ : لوألا لوقلاو -

 ول امك “هيف فرصتلا زوجي الف ءاعرش ىنثتسملاك «ةبجاولا هتاقفن ردقب يذلا راص «هلام

 ییا ةزطف ےک ام و فا لعاب راق نس مايضر
 “ةجاو تاقفن هيلع نأل ؟تاقدصلاب هلام ناسنإلا كهني الأ «نسحألاو ىلوألا نأ - ۲

 ,() (لوعت نمب مث كسفنب دبا : لوقي جا ىبنلاو

 :ةنسحلا ةينلا عم ةميظع ةقدصو “ةليلج ةدابع “لاو ةقيودلاو نقلا قلع هلا نإ ن#

 ةدرجملا ةقفشلاو ةوهشلا ءاضق ةين ىغطت الأو «برقتلا ةينب قدصتي نأ نسحألاف

 ٠ لمعلا ةين ىلع «ةبحملاو

 ناسحإلاو ىلاعتو كرابت برلا اضر نم اهيف امل «بونذلا وحَم يف ببس ةقدصلا نأ - ٤
 . .تيناعد تالجتساو «نيكاسملاو ارقفلا ىلإ

 .هكت رباج ثيدح نم (441/ / )4١ مقر ملسم هجرحخأ )١( هللا



 ع

 تو )¥4 || تك 2 ك5 كت هه كت EE هك هج كج جت < ماجعقألا طمع مرفت

 € و
7 

 : ىلاعت لاق هنم غارفلاو رمألا ماكحإ : )۲١۹/١١(( برعلا ناسلإ ةغل دملاب ءاضقلا
 . نهنم غرفو نهمكحأ ينعي !1؟:تلصفإ (نيموي يف تاومس عبس نهاضقفإ»

 . تاموصخلا لصفو هب مازلإلاو يعرشلا مكحلا نييبت : عرشلا يفو

 . سايقلاو .عامجإلاو ,ةنسلاو باتكلا ,هتيعورشمو ءاضقلا يف لصألاو

 :٠١| صإ «ىوهلا عبتت الو قحلاب سالا نیب مكحاف# : ىلاعت هلوق لثمف : باتكلا امأف

 . امهريغو 144 :ةدئاملإ هللا لزنأ امب مهنیب مكحا نأو» لول

 يبنلا نع يترن صاعلا نب ورمع نع نيحيحصلا يف ءاج ام : اهنمو ,ةريثكف .ةنسلا امأو
 ىراخبلا| . «رجأ هلف أطخأف دهتجا اذإو ,نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» : لاق هنأ تت

 . هتيعورشم ىلع نوملسملا عمجأو . !(1717/15) مقر ملسمو ,(/707) مقر

 . ةيافك ضرف وهو «هب الإ لاوحألا ميقتست الف .سايقلا هيضتقيو

 لعج كلذلو .هيف قحلا ءادأو .هب مايقلا ىلع يوق نمل ميظع لضف هيفوإ : 217 ينغملا» يف لاق

 ءادأو ,مولظملل ةرصنو .فورعملاب ارمأ هيف نألو ,أطخلا مكح هنع طقسأو .أطخلا عم ارجأ هيف هللا

 ‹«ضعب نم مهضعبل اًصيلختو ,سانلا نيب اًحالصإو «هملظ نع ملاظلل اًعدرو هقحتسم ىلإ قحلا

 . مهمنأل نومكحي اوناكف ,هلبق ءايبنألاو مكي. يبنلا هالوت كلذلو . برُقلا باوبأ نم كلذو

 . اًيضاق اًداَعُم ثعبو اّيضاق نميلا ىلإ اًيلع ") ملي ثعبو
 داع نك ىلإ بنتا ا نيب افا نيلعلا نال قاف دي ورغم ا یر

. (0 /١84()١( 

 نباو )۸٤۲۰(, مقر (۱۱۷ / )٥ صئاصخلا يف يئاسنلاو )١۸۲(. مقر دواد وبأو )١ / ۸۳۰۱١( دمحأ هجرخأ (۲)

 . نسح ثيدح وهو كان يلع ثيدح نم ٠١( / ) كردتسلا يف مكاحلاو «(۲۳۱۰) مقر هجام

 . (477 ص) دوعسم نب هللا دبع هقف ةعوسومو (74 / )٩ ينغملا :رظنا (۳)
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 مهيلع هللا ةمحر فلسلا ناك كلذلو هيف قحلا دؤي مل نمل ءريبك رزوو ميظع رطخ هيفو

 . !ءرطخ مهسفنأ ىلع نوشخيو «عانتمالا دشأ هنم نوعنتمي

 . (ينغملا بحاص) هركذ ام اهنم كيفكيف : ةيعيرشتلا هتمكح امأ

 . رارسأو مكح نم هيف ام رصح نکي الو

 . 1؟ سانلا قوقح بهذتأ «مكاح نم سانلل دب الإ : دمحأ مامإلا لاقو

 يفكيف . ىضوف ةايحلا تراصل ؛قحلا نييبتو ؛ملاظملا درو ءتاموصخلا لصفو ءاضقلا الولو

 . ةايحلا تارورض نم ةرورض هنأ

 س ةئامثالثلا دعب نوتسلاو عباسلا ثيدح ا و

 ام اذه اَنرْمَأ يف ثدحأ نم : ملر هللا لوسر لاق : تاق هناي ةشئاع ع۷

 لمع نم : ظفل يفو . [(۱۷۱۸) مقر ملسمو (151) مقر يراخبلا] . ' درر هه نيل

 ١9148(1. / ۱۸) مقر ملسمو «((50 مقر باب اًقيلعت يراخبلا| . ار وهف ارم هيلع سيل المع

 ١ ىلامجإلا ضحملا

 نابأ دقف .ىمظعلا مالسإلا دعاوق نم ةدعاقو «ةعيرشلا يف ميظع لصأو «ليلج ثيدح اذه

 دتعي ال ؛لطاب دودرم وهف هللا رمأ ىلع موقي ال لمع لكو «ىلاعت هللا عرش نم سيل رمأ لك نأ
 امف . لامعألاو رومألا عيمجل اًسايقم هلعج « مَ هملك عماوج نم اذهف «هيلع بترتي اب الو هب

 . ةدودرملا يهف «هعرش الو هرمأ ريغ ىلع ناك امو . ةلوبقملا يهف «هعرشو هللا دارم ىلع اهنم ناك

 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذهو» : )15/١7(1 ملسم حيحصل هحرش يفإ يوونلا لاق ١-

 . مّ هملك عماوج نمو «مالسإلا دعاوق

 (7١تاعرتخملاو عدبلا لك در يف حيرص (ثيدحلا : يأ) هنإف : اضيأ لاقو -؟

 يضتقي يهنلا نإ :نييلوصألا نم لوقي نمل ليلد ثيدحلا اذه يفو) د

 . (داسفلا

 ةعاشإو تاركنملا لاطبإ يف هلامعتساو هظفح يغبني ثيدحلا اذهو » : 7 اًضيأ لاقو -

 1 . (هب لالدتسالا

 ها ةعفانلا ةحابملا نونفلاو مولعلاو تاداعلا هنم سيلو « ةلضافلا قالخألاو نيدلل ةفلاخملا عدبلا :كلذب دصقي )١(

 1١١(. /15) ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا هلاق (۳۰۲) . حراش



 ام الإ اهيف دازي الو اهنم عرشي الف ءرظحلا تادابعلا يف لصألا نأ ىلع ليلد هيفو -
 . کرم هلوسرو هللا هعرش

 هبحاص ىلع هدر بجي دسافلا دقعلاب ذوخأملا نأ ىلع ليلد هيف» : اًضيأ يوونلا لاق -5

 هنم تيدتفاف مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأ ينإو» :ثيدح اًضيأ هيلع لديو . «كلمي الو

 1 كلغ در متغلاو ةديلولا» : مي لاقف. «ةديلوو ةاش ةئامب

 اهمثإف عرشلا قفاوت ال ةعدب نيدلا يف عدتبا نم ىلع ليلد هيفو» : اًضيأ يوونلا لاق - ۷

 . (ديعولا قحتسي هنأو «هيلع دودرم هلمعو «هيلع

 هنأ : بابلا اذهل ثيدحلا اذه ةبسانم هجووإ : «يدعس نب نمحرلا دبع» انخيش لاق - ۸

 ىلع بترتي ءاضقلا نأو «دري هنإف مسرب لوسرلا رمأل فلاخم يضاقلا مكح نأ نيبت

 . !ةاضقلا هثدحي ام ىلإ تفتلي الف «عرشلا ماكحأ

 «دودرم ب هرمأ هيلع سيل لمع لك نأ ديفي : )٤۲۸/6(( ةدعلا يفإ يناعنصلا لاق - ٩

 هنإف «نيدلا ىف اعدبم اًبدحم سيلو ءةنسلاو باتكلا هيلع لد ام لك هرمأ هيلع يذلاو

 a O A كلت را هيلدا قاع E E ىلع وقوم
 « مرا هرمأ هيلع نكي مل لمع لك در ىلع لاد هقوطنم ذإ «هلك ملعلا لب «ملعلا فصن

 ::لوبقم ر هرمآ هيلع ناك لمع لك نأ دافأ 'هفوهفمو

 ىواغد : [(۳۹۸ - ۳۹۱ /78) ىواتفلا عومجم يفإ ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش لاق -

 هريغو برضلاب قلخلا ىلع ناودعلاو ةقرسلا وأ قيرطلا عطق وأ لتقلا لثم مهتلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ (مسقنت)

 ١ - قافتالاب هتبوقع زجت مل ارب مهتما ناك نإ .
 دنع هلاح فشكنت ىتح سبحي اذهف ءروجف وأ ربب فرعي ال لاخلا لوهجم نوكي نأ - ؟

 نم هعنمو صخشلا قيوعت وه امنإ «نجسلا وه سيل سبحلاو مالسإلا ءاملع ةماع

 . هيلع مصخلا سفن ليكوتب وأ تيب يف ءاوس «هسفنب فرصتلا

 «ىلوأ روجفلاب فورعملا سبحف لوهجملا سبح زاج اذإف .روجفلاب اًفورعم مهتملا نوكي نأ - ۳

 فلحي ىواعدلا هذه عيمج يف هيلع ىعدملا نإ : لاق نيملسملا ةمئأ نم ادحأ تملع امو

 وهف عرشلا وه همومعو هقالطإ ىلع اذه نأ معز نمو . هريغ الو سبح الب لسريو
 طلغلا اذه لثمبو «ةمألا عامجإلو ميم هللا لوسر صوصنل اًفلاخم اًنثحاف اًطلغ طلاغ
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 لهج نم دلوتو «كلذ يف هللا دودح اودتعاو عرشلا ةفلاخم ىلع ةالولا أرجتسا شحافلا

 ك8 1 رد كك اوما كرا تو

 ةئامئالثلا ا دعب نوتسلاو نماثلا ا ثيدح لا س
RE: FE 20 01ا  gpص  

 و لع ام يل را نرم لع اق ف نع

 TT هلا َلوُسر اي :تلاّقق ا هلا
 ع ا ا - س

E؟حانج نم كلذ يق ىلع ليف لغ ی هلام. نه تدحأ ام الإ ىف فك فک  
 9 ےس

 ر

1 

 يراخبلا| . «كينب يفكيو كيفك ام فورعمْلاب هلام نم يخ : ا هللا لوسر لاق

 . 101914) مقر ملسمو «(7180)و (۷ ۰ ا )و (۲۲۱۱) مقر

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام :

 ملسم حيحص ىلع يوونلا مامإلا حرش نم اهصخلأس «ماكحأو دئاوف ثيدحلا اذه نم ذخؤي

 : قيفوتلا هللابو «همهف وأ هلقن رسيت ام اهيلع ديزأو

 . راغصلاو ءارقفلا دالوألاو ةجوزلا ةقفن بوجو - ١

 . هلاحو هيلع قفنملا ةيافكب ردقت ةقفنلا نأ - ؟

 . ناعتسملا هللاو ٠ ةجاحلل ةيبنجألا مالك عامس زاوج - ۳

 ٠ ةبيغلا دصقي مل اذإ ءايتفلاو ىوكشلل هركي امب ناسنإلا ركذ زاوج - ٤

 هنم هذخأ نم نكمتو هنم هعنمف قح ناسنإ ىلع هل ناك نم نأ يهو [رفظلا ةلأسمإ هيف -
 : ةثالث اهيف بهاذملا ؟ ال مأ كلذ هل لهف هملع ريغب

 اًقلطم زاوجلا - ؟ . اًقلطم عنملا - ١

 ناك نإو «هقح ردقب ذخأي نأ زاج ةقفنلاك ارهاظ هقح ناك نم هنأ وهو : ليصفتلاو - ۳

 نم نخت الو : ب هلوقل ؟اًئيش ذخأي نأ هل زجي مل «ةعيدوك ءايفخ هقح ببس

 حيحصلا وه ليصفتلا اذهو ٠ بولطم عئارذلا دسو ءرشلل باب حتف هيفو 2١ «كناخ

 ٠ لاوقألا نم

 بترتيف ؟ ىوتف وأ ءاضق دنهل كيم يبنلا نم مكحلا اذه له : ءاملعلا فلتخا -5

 ؟ يتأي ام امهيلع

 ۳٣« / 5) هننس يف ينطقرادلاو (574 / ۲) يمرادلاو )۱٩۹٤( مقر يذمرتلاو (7015) مقر دواد وبأ هجرخأ (۱)

 ٠ دانسإلا نسح ثيدح وهو هلق ةريره ىبأ ثيدح نم (7 / ۲) كردتسملا يف مكاحلاو
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 . ليلد هيف سيلف ىوتف تناك نإو «بئاغلا ىلع مكحلا هيفف ءءاضق ناك نإ -

 ءيضاقلا نذإب الإ اهدالوأ ةقفنب لقتست نأ دنه ريغل زوجي ال هنأ هيفف ءءاضق ناك نإ -

 . اهتهبشأ ةأرما لكل قافنإلا زوجيف ىوتف تناك نإو

 . ءاضق هنأ انبهذمو ءءاضق ال ا يبنلا نم ايتف اهنأ حيحصلاو -

 ةقفنلا نم اهل لعج دقف «يعرش ديدحت اهيف سيل يتلا رومألا يف فرعلا دامتعا هيفو -

 ّْ ا ا عجار اذهو «ةيافكلا

 س ةئامئالثلا دعب نوتسلاو عس الا ثيدح ا س
 ع 3 رص رص لص رس 5-4

| e 
 ٤ ا بع .. ف يع 9

 a تاب سمج هل ل و ها لر ا نع ۳۹۹
 م ر ا ی

 og ف

 نم علب نوكي نأ مهضعب لعلف منصتحلا ينيب املأ رب تأ امنا الا: مه جرح
اتلا نم ةعطق يه امنا ملن قحبه تصف نمف هل يضف قدا هلأ بَسْحآَف ضب

 ر

 (OVI / o} مقر ملسمو ((1931)و (۲۹۸۰) مقر راغل (اهرذي وأ اهلمحبلق

 برعلا ناسلإ . تاوصألا طالتخا يهو «ةدحوملا ءابلاو ماللاو ميجلا حتفب : ةبلج

 . ديعولاو ديدهتلل لب ؛رييختلل تسيل !وأإ و ءاهكرتيل : اهرذيل . 14 /)
 : يلامجإلا فحمل *:
 جرخف هباب دنع ةرجاشملاو ةعزانملا نم مهنيب امل «ةطلتخم موصخ تاوصأ ميم يبنلا عمس

 ملعأل .رومألا نطاوبب ربخأ الو «بيغلا ملعأ ال ءمكلثم رشب انأ امنإ) : لاقف مهنيب يضقيل مهيلإ

 نم هعمسأ ام ىلع ينبم يمكحو «مهنيب مكحأل مصخلا ينيتأي امنإو « بذاكلا نم مكنم قداصلا

 هنأ بسحأف ضعب نم نيبأو حصفأو غلبأ نوكي مكضعب لعلف «مِهناَمْيأو مهتانّيبو نيفرطلا ججح
 يف يمكح نأ اوملعاف «همصخ بناجب - نطابلا يف - قحلا نأ عم . هل يضْقأف «قحم قداص

 هنأ ملعي وهو هريغ قحب هل تيضق نم نإف اذلو ءامارح لحي نلف ءاهنطاوب ال رومألا رهاوظ

 هيلع عجار كلذ باقعف . اهكرتيل وأ ءاش نإ اهلمحيلف «رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف «لطبم

 .( نيملاظلل داصرملاب هللاو

 : ثيدحلا نم دافتسم ام ٭

 كلذ ىلع هبنو ءهل هللا ميلعتب الإ ةنطابلا رومألاو بيشلا ملعي ال ميم يبنلا نأ هيف - ١

 يع هل هللا هلعج يذلا «عيفرلا هردق قوف عفري نأ زوجي الف. رش انآ امنإإ : هلوقب
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 نيب مكحي امنإ هنإف . هريغ ىلع زوجي ام «ماكحألا رومأ يف مسي هيلع زوجي هنأ - ١
 ماكحأ نم كلذ وحنو نيميلاو ةنيبلاب مكحي وهف «رئارسلا ىّلوتي هللاو ,رهاظلاب سانلا
 . كلذ فالخ نطابلا يف هنوك ناكمإ عم .رهاظلا

 هسفن نيقيب مكحيف «نطابلا ىلع هايإ هللا عالطإ ناكمإ عم ,رهاظلاب مكحلاب فلك امنإ - "

 . هتمأل اعيرشتو ةودق نوكيل ؛نيمي وأ ةجح ريغ نم
 ةجح ةوقل باوصلا ريغ نظي دق خيب يبنلا ناك اذإ هنإف . ماكحلل ءازعو ةيلست هيف - <

 ىرحأو ىلوأ باب نم هريغ نإف «هل مكحيف مصخلا
 . ماكحألا يف أطخ ىلع رقي ال هيَ. هنأ ىلع نويلوصألا قفتا - 4

 . ؟ ثيدحلا اذهو عامجإلا اذه نيب قيفوتلا فيكف

 . هداهتجاب هيف مكح اميف نييلوصألا دارم نأل ؛ضراعت ال هنأ :باوجلاو : ولا د
 فلاخي ام هنم عقو اذإ اذهف «ةئيبلاك داهتجا ريغب ES هانعمف «ثيدحلا يف يذلا امأو -

 .فيلكتلا هب رقتسا ام ىلع ءانب حيحص مكحلا لب ؛أطخ مكحلا ىمسي ال هنطاب هرهاظ
 ريصقتلاف كلذ وحن وأ روز يدهاش اناك نإف .ًالثم نيدهاشلاب لمعلا بوجو وهو

 . عرشلا مكح وه OE يذلا اذه نإف .داهتجالا يف أطخأ اذإ ام فالخب ءامهنم

 ءاملع ريهامج بهذم وهو «اًمارح لحي الو «نطابلا يف ام ليحي ال مكاحلا مكح نأ - 5

 . دمحأو «يعفاشلاو كلام :ةثالثلا ةمئألا مهنمو ,راصمألا ءاهقفو .نيملسملا

 لاملاب وأ .هل لحت الف «ةجوز هل تسيل اهنأ ملعي يتلا ةجوزلاب مكاحلا هل مكح اذإف -

 . كلذ وحنو «هل لحي الف «هاوعد يف لطبم هنأ ملعي يذلا

 , دهاعملاو يمذلا هلثمف ًالإو «بلاغلا جرخم جرخ (ملسملا» ب دييقتلا - ۷

 سانلا لاومأ ذخأ نم ىلع ديكأ ديعوو ديدش ديدهت هيف !اهرذيل وأ اهلمحيلفإ : هلوق - ۸

 ام اولمعا# : ىلاعت هلوقب هيبش ريبعتلا اذهف ,ةمرحملا ليحلاو ةبذاكلا ىواعدلاب

 نع مك راب لوسرلا عرش نوهزني مهداهتجاب اوملكت اذإ ةباحصلا : مالبمإلا خيش لاق و

 نإف 0 اهيف لوقأ : : ةضوفملا يف كنا دوعسم نبا لاق امك مهريغ أطخو مهئطخ

 «هنم نائيرب هلوسرو ديس نمو ينمف أطخ نكي نإو «هللا نمف اًناوص نكي

 . هوم اذ رمع نع كلذكو «ةلالكلا يف قيدصلا نع يور كلذكو

 )١( ملسم حيحصل هحرش يف )۱۲ / 8-8( .
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 س ةئامثالثلا دعب نوعبسلا ثيدح ا س
 سل ٠ َس

 0 الا ا :لاق ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع[ | 0١

 و ا وع

 ماما قز e yS : لو مو هللا 0

 . ؛نابضع وهو نيا نیب مکح نيضقيالا :ةياور يفو . !(107117) مقر ملسمو

 : تيدحلا نم داقتسي ام ×

 حرش ةدعلا يف لاق . نابضغ وهو نيمصخلا نيب مكحي نأ يضاقلا ىلع مرحي هنأ هيف - ١
 . كلذ يف اًفالخ ملعلا لهأ نيب ملعن ال : !ةدمعلا

 ؛ىوعدلا يف رظنلا دادس نم هعنميف ؛يضاقلا ىلع شوشي بضغلا نأ ىّْهْنلا ةلع - ۲

 1 1 . لاحلا ةماقتساو

 شوشيو ةيضقلا يف رظنلا نسح نم يضاقلا عني ام لك - ىنعملا اذهل -- ءاملعلا قحلا - ۳

 وحن وأ «نيديدش رح وأ «درب وأ «جعزم مه وأ طرفم عبش وأ «قلقم عوج نم هركف

 . رطاخلا لغشي امم كلذ

 . ذفنو همكح حص «قحلا باصأف لاوحألا هذه ضعب يف مكح اذإ هنأ - ٤

 ةطاتقتنتلاو مهحالصب نيذلا رمألا ةالو اميس ال ؛نيملسملل حصنلا «ثيدحلا يف - ه

 «تاعاطلاو بّرَقْلا لضفأ نم ةنسحلا قرطلاب مهحصنف . نوملسملا حلصي مهلاوحأ

 .مهحالصإل لئاسولا ىجرأ نمو

 س ةئامئالثلا دعب نوعبسلاو يداح ا ثيدحلا س
Eد د  

 ؟رئابكلا ربكأب مكتبا الأ» : میس هللا لوسر لاق :َلاَق كنف ركب يبأ نع 1۳۷۱۱

 0 انكم ناكو | ,نيدلاولا قوقعو اب كآرشإلا :لاق . هللا لوسر | ا ېب : اًنلَق : انا

 مقر يزاخبلا] + تكس ااف یارک لارا اع ؛روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ»

 . (AY) مقر ملسمو 5919(2)و (1۲۷۳)و (0910/5)و (؟505)

 ءهيبنتلا قيرطب يصاعملا تاقبومو ؛بونذلا تاكلهم مهل اًنيبم هباحصأ ب يبنلا ظعب
 كلذ رركي (؟رئابكلا ربكأب مكتبنأ الآ : لاقف هلوبقل مهعامسأ حتفتتو ملعلا يّقلتل اودعتسيل

 . مهناهذأب قلعيف هيلإ اوقاتشيل ؟اًنالث مهيلع
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Eاهلا  Eهوفر وبوتالا يعاب  Eكيلع غبسأ نمب كرشلا وهو  

 كرشأ نمف !؟ هريغ هتدابع يف هعم كرشي نأ هؤازج لهف . مّقْنلا فانصأ كنع عفدو مَعّنلا عاونأ

 ا مهربكأو نم كيلع سانلا E رارقلا سئبو رانلا ىف دولخلا هؤازجف

 فطعلاو ربلا نم كايلوأو «ةايحلا هذه يف كدوجو يف ببسلا هللا امهلعج ناذللا نادلاولا امهو

 . هتأفاكم ىلع ردقت ال امو ,كرغصو كفعض يف فطللاو

 ناسحإلا اذه ةلباقمو ءامهلضف يسانتو ءامهقح دحج «بونذلا مظعأو «رئابكلا ربكأ نمف

 .. نارفكلاو قوقعلاب ريبكلا

 ةداهش نم مهرذحي نأ دارأ املف . ئكتم وهو ظعاوملا هذهب هباحصأ هيا يبا كيدي

 لوقو الأ» : ميلي. لاقف بْطَخْلا للجو رمألا مظعل هتسلج يف لدتعاف ّفَحتو متها ءروزلا
 نأ ةباحصلا ىنمتو رمألا هب دتشا ىتح اهنم مهرذحيو اهرركي لاز امف . «روزلا ةداهشو «روزلا

 رارضألا نم !ةمثآلا| ةداهشلا هذه يف امل ءاهركذ دنع سمحتلاو رثأتلا نم هدنع لصح امل «تكسي

 نمو «قحملا قح عطق نمو «مكحلا باوص نع ماكحلا ليلضت نم «ةريبكلا دسافملاو ةريثكلا

 دسافملا نم كلذ ريغ ىلإ «مكحلا ماقم يفو ةاضقلا دنع بذكلا نمو «لطبملا ىلع ملظلا لاخدإ

 . اهنم ةيفاعلا هللا لأسن : اهرصح نكي الو ءاهدع لوطي يتلا

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام +

 ام رئابک اوبنتجت نإإ : ىلاعت هلوق اًضيأ هل لديو .رئاغصو رئابك ىلإ بونذلا مسقت - ١

. yT 

 لقا وکلا تک اا ةريغصلا نم ةريبكلا زييمت ىف ءاملعلا فلتخا - ١

 متخ وأ «ةرخآلا يف ديعو وأ ءايندلا يف ادَح هيف ام اهنإ) : «ةيميت نبا) مالسإلا خيش

 خلا

 . ةريبكلا وهف ف (ةنج لوخد وأ «ناميإ يفن وأ «بضغ وأ «ةنعلب

 ال هللا نإ : ىلاعت لاق دقو رئابكلا ردص هلعج هنألا ؛هللاب كرشلا بونذلا مظعأ نأ - ۳

 دشأ انه لهو 4 :ءاسلإ 4 ءاَشَي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي

 ! ؟هريغ ىلإ هتدابع نم ءيش فرصب «ىلاعتو كرابت برلا معن دحج نم

 ا ىلاعت هللا قحب امهقح نرق ذإ ؛نيدلاولا قوقح مظع - 4

 ا ا :نامقلإ © 0 دركلا نآرقلا ع ما
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 هتئیه لادتعاب مي يبنلا امهب متها دقف .هميرحتو روزلا لوقو روزلا ةداهش رطخ - ه

 «قحلا بحاص قح عطق عم «ةميظعلا دسافملا نم امهيف امل :امهنم ريذحتلا ريركتو

 وه اجب اومكحيف تاضقلا ليلضتو هناتهبلاو «بذكلاو هل دوهشملا ىلع ملظلا لاخدإو

 . ىمظعلا دسافملا نم كلذ ريغ ىلإ .نطابلا يف قحلا فالخ

 رثكأ اهيلع نوئرتجيف اهيف نولهاستي سانلا نأل ؛روزلا ةداهشل +. يبنلا )١( متها - 5

 . يصاعملا نم اهريغ ىلع نوئرتجي ام

 هللا تاولصف . مهرضي امم هريذحتو «مهعفني ام لك هتمأل هغيلبتو 0: يبنلا حصن - ۷

 هيلع همالسو

 قلعأ نوكيل ؛هيبنتلا قيرطب ةمهملا لئاسملا هذه مهيلع ىقلأ امنيح م هميلعت نسح - ۸

 . مهبولق يف خسرأو :مهناهذأ يف
 ءامهقوقع نع يهنلاو . لاعفألاو لاوقألا نم ناهركي ام لك «نيدلاولا قوقعب داري - 4

 دعبو ةايحلا يف امهب ربلاو - هللا ةيصعم ريغ - هنابحي امب مايقلا وهو ءامهرب مزلتسي

 هقوف ام ىلإ ةراشإ - ففأتلا وهو - هبتارم لقأب امهقوقع نع يههنلا ءاجو . امهتافو

 . ىذألا عاونأ نم

 س ةئامئتالثلا اعل يدع ار ىلا | ثيدح لا ۾

 مهاوعدب ساتلا ىَطْعي ولا :لاق ا يبتلا نأ : عو سابع نبا نع" 20

 ((4001؟) مقر يراخبلا] . هيلع ىعدملا ىلع نيميلا | نكلو مهلا اجر ءاند EE أل

O Ds 

e AR ع 

 هيدل نكي مل نإف . هاوعد تابثإل ةنيبلا هيلعف دحأ ىلع  ىعدا نم نأ 5 اوا يبنلا نيبي

 هبناج يف نيميلا تراصو هتاوعدلا قح نم هيلع يع ام ينل نيميلا هيلع ىلا ىلعف 8

 . ىوعدلا نم هيلإ ا ا لصألا نأل ؛هبناج يوقو . اًبناج ىوقألا عم نوكت اهنأل

 ول هنأ يهو كنا م م ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نوك يف ةمكحلا ا يبنلا ركذ مث

 -مهرثكأ امو - هباقع ىشخي الو هللا بقاري ال نم ىعّدال ماعدا ام ىوعد یعدا نم لك يطعأ

 )١( نزح :متها .

 متل ؛اركنأ نم ىلع نيميلاو ؛يعدملا ىلع ةنيبلا» حيحص دانسإب ىقهيبلا ةياور نم ثيدحلا اذه ىنعم انلمكتسا
)۲( 

 حراش -ها . ةدئافلا .
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 فختل اًماكحأو ادودح لعج ميلعلا ميكحلا نكلو . اهيف مهنوتهبي ةلاومأو ءامد «ءايربألا ىلع

 . داسفلاو ملظلا لقيو «رشلا ةأطو

 ١ تيدحلا نم داقتسد ام

 زوجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ١75(!: /6) ماكحألا ماكحإ ىفإ ديعلا قيقد نبا لاق - ١

 . يعدملا قدص نظلا ىلع بلغ نإو «بتر يذلا ؛يعرشلا نوناقلاب الإ مكحلا
 . يعّدملا ىلع ةنيبلا نأ : يقهيبلا ةياور يفو ٠ هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نأ - ”

 هنم ىفتكاف «هتمذ ةءارب لصألا نأل ؟ىوقأ هنأل هيلع ىعدملا بناج يف نيميلا نوك - ۳

 ا
 هبن ام نيميلاب هيلع ىعدملا نم ءافتكالاو ةنيبلاب الإ يعدملا ىوعد لوبق مدع يف ةمكحلا - ٤

 لاجر ءامد لاجر ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعي ول" : هلوقب ا يبنلا هيلع

 . (مهلاومأو

 بلاغ رودي اهيلعف ؛ءاضقلا دعاوق نم ىمظع ةدعاق ثيدحلا اذه نأ ملعت اذهب - ه

 ٠ ماكحألا

 يف ىعدملا فصوو لاحلا نئارقو دوهشلا نم ؛هرهظأو قحلا نابأ ام لكل مسا : ةنيبلا - 5
 . ةطقللا وحن

 ةيفخلا اهفاصوأب اهفصوف ءاج نمف “ديلا بحاص اهعدي مل نيع لك : بجر نبا لاق -
 ٠ ديلا ةزايح تانيبلا هذه ىفو ٠ “هل ىهف

 نم ىوقأ ةنيبب يعدملا تأي مل ام ؛هنيميب ديلا بحاصل يهف “هدي يف ام دحأ هعزان نإف <
 ٠ ديلا

2000 
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 . لحلا :سابللاو بارشلاو ماعطلا يف لصألا

 ,لحلا ىلع ةينبملا تاداعلا مومع يف ةلخاد اهنأل ؛هلوسرو هللا همرح ام الإ اهنم مرحي الف

 . وفعلا وه وهو هلصأ ىلع كورتملا ءاقب ىلع لدي امم دودعم اهنم مرحملاو

 س ةئامثالثلا ا ثيدحلا اه
 راشأو 50 هي هل لوسر تعم لاق مين اإ ريشب نب ناَمْعْنلا نع [ ۴۷۳|

 نيب مارحلا نإو نيب لالحلا نإ - هيَ ىلإ هيعبصإب نامعتلا (ئىوهأو کنار يفو)
 رق ل لعبا نع لب لا سواتر

 ضرع هنيدلآربتسا تاشلا ىنا مَ سالا نمر ينك همي ال تاهم امهنيبو

 . هيف عري نأ نأ و ىمحلا لوح ىَعرَي ,يعارلاك ٬ مارا يف عقو تاهبشلا يف عو ن نمو
 تحلص اذإ ةغضم ةغضم دملا يف نإ الأ همراحم هللا ىمح نو الأ مح كلم ركل نارا

 2 5 وقوع ع رر هبه وهو شو ل راو ع ور

 )٥۲( مقر يراخبلا] «بلَقْلا يهو الأ هلك ا 2 كاي اذإو هلك دسجلا حلص

 . 1949(1) مقر ملسمو ي601١٠٠5)و

 : بيرغلا *:
 هل لصح :يأ «ةءاربلا نم - ةزمهلا رسكب :أ ربتسا . نيشلا نوكسو ميملا مضب : تاهششم

 ةففخملا ميملا حتفو ءاحلا رسكب 0 مذ نع هضرع ناصو «يعرشلا مذلا نم ةءاربلا

 عرسي : ىنعمب «نيشلا رسكو ءايلا مضب : كشوي . لوعفملا مسا ىلع ردصملا قلطأ ,.روصقم

 .ةعسو بصخ يف تءاش ام تبرشو تلكأ ءةيشاملا تعتر : عتري . 2184 /9) ةياهنلاإ . برقيو

 . )١١١/١([ برعلا ناسلإ . مرحملا ىلإ هبتشملا نم جردتملا ىلع قلطأف هب عسوت

 نم ةعطقلا يه «ءات اهدعب ,ةمجعم نيغ اهدعب «ةمجعملا داضلا نوكسو ميملا مضب : ةغضم

 . 179/1(1*) برعلا ناسلإ . كلعلا : غضملاو «غضاملا غضمي ام ردقب محللا

 : ىلامجإلا ىنعملا *:
 نإ :هينذأ ىلإ هتراشإب هنم هعامس دكأو - لوقي مدي ىبنلا غن ريشب نب نامعنلا عمس



 يمس سبا

 مالعلا ريسيت كج 002: 2 52 ه5 5 >>> © {YA تك

 ريغو «نبللاو ءلسعلاو «هكاوفلاو ءزبخلاك كلذو لح ىفخي ال :هرمأ حضاو «همكح نيب لالحلا
 . تافرصتلاو «تالماعملاو «مالكلا نم كلذ زبجر ةيساللاو N «تالوتألا كلذ

 ريرحلا سبلو «رمخلا برشو «ريزنخلا لكأ نم «هيرحت حضاو «همكح نيب مارحلا نإو
 . كلذ ريغو دسحلاو «دقحلاو «ةميمنلاو «ةبيغلاو «ىنزلاو «لجرلل بهذلاو

 اًمسق كانه نإو «ةعطاقلا ةحضاولا صوصنلا نم امهيف درو امل «مكحلا انيب نامسقلا ناذهف

 رومأ ىلإ عجار هابتشالا اذهو «ةمرحلا وأ لحلا حضاو ريغ «مكحلا هبتشم اًنلا

 000 ا رهط ال تب والا فراغت 2 انهنم

 «هبتشم هقح يف وهف «حجارلا مكحلا هيلع مهبأ نمف . اهتلدأ نم ماكحألا بلطي يذلا دهتجملا

 رظني ال يذلا دلقملا تح يف اذهو ءاهبراضتو ءاملعلا لاوقأ ضراعت اهنمو «ةهبشلا ءاقتا عرولاف

 «فيعض ثيدح اهنع يهنلا يف ءاج ام : اهنمو . هبتشملا ءاقتا ءاذه قح يف عرولاف . ةلدألا يف

 لعف ىلإ (لّصوي مس : يذل ةيقر يهف ءاهعيمج تاهوركملا : اهنمو . هلولدم يف كشلا عقوي
 ةيصعم هتأرو هيلع مادقإلا ا سفنلا نإف . اهيلع مادقإلاو تامرحملا

 وأ «مرحملا ىلإ ةعيرذ نوكي نأ ىشخي يذلا حابملا : اهنمو . تامرحملا نع اعينم ازجاح نوكيف
 ىلإ هتزواجم ببستف تاحابملا ىف طارفإلا هلثمو «مرحملا ىلإ - لاوحألا ضعب يف - رجي

0 , 

 برض مث. مارحلاو هوركملا نم اًقوخ «ةريسيلا تاحابملا نوكرتي . ختم فلسلا ناك دقو

 ع يي لاا

 ىعرت نأ برقيو كشويف «ىمحلا لوح هتيشام ميسي يذلا يعارلاب «تاهبتشملاب ململ سو
 ريوصت وهو «تامرحملا يف عقي نأ كشوي «تاهبتشملا يف ململا كلذك «هنم هبرقل «هيف هتيشام
 هذه نأو .غضمي ام ردقب «ةفيطل ةريغص ةمحل دسجلا يف نأ ميم ركذ مث . بيرق لاثمو «عيدب

 نم يتأت امو ءاضعألا ةكلممل ربدملا ناطلسلا وه «بلقلا اذه نأو «بلقلا يه «محللا نم ةعطقلا

 اب الإ رمأي نل هنإف «بلقلا اذه حلص نإف . رش نم هرجت امو اهداسف رادم هيلع نأ امك «لامعأ

 ةسوكعم لامعألا نوكتو «رشلاو داسفلاب رمأيسف «دسف نإو . هلك دسجلا حلصيسو ريخلا هيف

 «مالسإلا دعاوق نم ةدعاقو «ليلج ميظع ثيدح اذهف «ةلمجلابو . قيفوتلا يلو هللاو . ةسوكنم

 نم وهف «ةئيضم ةلاسرلا ةاكشمو «ةعطاس ةوبنلا راونأ حئاول هيلع «ةعيرشلا لوصأ نم لصأو

 . مي يبنلا ملك عماوج
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 هه (Y4 تمدد ممم دمهم 0| ةديق جرتت
 بلاط مامأ بابلا حتفت ةذبن هذهو . ليوط لقتسم فنصم ىلإ هيلع مالكلا ءافيتسا جاتحيو

 ٠ ريفولا ريخلا ةفرعملا زونك نم هيف دجيسو «ركفيو «ربدتيو عجاريل ؟ملعلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو «قيفوتلا يلو هللاو

 ١ دئاوف أ

 يذلاو «هبانتجا عرولاف هيف تككش ام لك : !(375/) ننسلا ملاعم يفإ يباطخلا لاق

 اذإ كنأ دافأ «كبيري ام عدلا :ثيدحو «ددرتلاو كشلا ةبيرلا نإف «ةبيرلا لحم وه هيف تككش

 . هيف كشت ام كرتاو «هعدف ءيش يف تككش

 ىلع ةوقلا ةين ريغل لوانتي ام كرت وهو : نيقيدصلا عرو : ماسقأ عرولا : ٠ يلازغلا لاق

 عروو . مارحلا ىلإ رجي نأ ىشخي نكلو «هيف ةهبش ال ام كرت وهو : نيقتملا عروو . ةدابعلا

وم لامتحالا كلذل نوكي نأ طرشب ميرحتلا لامتحا هيلإ قرطتي ال ام كرت وهو : نيحلاصلا
 ءعق

 . نيسوسوملا عرو وهف عقوم هل نكي مل نإف

 نأ عرولاو دهزلا نيب قرفلا : ((۳۲ ص) ةيقارعلا ةفحتلا نف ةيميث قنا مالسإلا خيش لاقو

 نإ : ميقلا نبا لاق .ةرخآلا يف هررض فاخي ام كرت عرولاو «ةرخآلا يف عفني ال ام كرت دهزلا

 (معنلا يأ) اهنأ قيقحتلا : اًضيأ لاقو . اهعمجأو عرولاو دهزلا يف ليق ام نسحأ نم ةدابعلا هذه

يف اركاش ناك لب ؛هللا نع هلغشت مل نإو «لضفأ اهيف دهزلاف ىلاعت هللا نع هتلغش نإ
 هلاحف اه

 . اهيلإ ةنينأمطلاو اهب قلعتلا نع بلقلا ديرجت اهيف دهزلاو «لضفأ

 E ا هلوق هلك عرولا عمجي هنأ ملعاو : [(448/5) ةدعلا يفإ يناعنصلا لاق

 عامتسالاو نظنلاو: مالكلا نم حي الا كرا حي فيلا و © يال أم هكر ءرملا مالسإ

 . ةيفاك عرولا يف ةيفاش ةيوبنلا ةمكحلا هذهف ةرهاظلاو ةنطابلا تاكرحلا رئاسو يشملاو شطبلاو

PR 

 س ةئامئالثلا ثيدحلا چ

 |  ۳۷١ءاوبغل موقلا ىع نارها رمب ارا اًنِجَفْنَأ :لاق قا ف كلام نب سّنَأ نعإ
 موف رە

 وأ اهكروب ا هللا لوسر ىلإ عي اهحّبذَف اط 5 اهب تيتا اخاف اهتكردأف

 . )۱٩٥۳([ مقر ملسمو ((20010)و (0489)و (؟01/7) مقر يراخبلا] . هَل اهيذخف
 ص

 )١( «ءايحإلا» يف )۲ / ٩۹٤-4۷( .

هو («ةريره يبأ ثيدح نم (91”3/) مقر هجام
 .حيحص ثيدح و

  (۲)نباو .(۲۳۱۷) مقر يذمرتلا هج رخأ ٠
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 ٠ بييرغلا ×
 ةياهنلاإ . اهانرثأ :يأ ميجلا نوكسو ءافلا حتفو نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب : اًنرأ انجفنأ

(A^ /°)نيح ةنيدملا قيرط ىلع ,ةكم لامش عضوم ةمجعملا ءاظلاو ميلا حتفب : نارهظلا رمب .  

 ةياهنلا . !ةمطاف يداوأ نآلا ىمسيو ىليك ٠١ وحنب ةكم نع دعبيو يباودلا ىلع رفسلا ناك

 نبا هاكح .اهرسك ةفيعض ةغل يفو جلا نيغلا حتفب : يشكرزلا لاق : 0 ا!(
 : ماللا مضب دب بوعُللا : 0 لاويعأ ٠ هانعمو ١١ ١ يرهوجلاو يديس

 ˆ تيدحلا نم دافنسي ام

 ١ - ةمألا تعمجأ اهلح ىلعو «تابيطلا نم اهنأو «بنرألا لح هيف .

 ةريثك وأ تناك ةليلق ,ةيدهلل لاا .

 - لصاوتلاو دداوتلا نم هيف امل .هيدهو ا يبنلا قالخأ نم يداهتلا نأ .

 ناريجلاو براقألا اصوصخ لا .

 ناهي اكل ادعت وعسل نيماحا ا ثيدحلا س

 |  1۳۷۰:تَلاَق غغ ع ركب يبأ تنب ءاّمسأ نع  TTاًسرف

 (هاتلكأف ١ . يفو .1447(1) مقر ملسمو (هه19)و (0011)و )001و 0 ) مقر يراخبلا]

 ةياور : ١ مقر يراخبلال . « «ةتيدملا يف نحتو» )001١(1 .

 تيدحلا نم دافنسي ام د ٠

 ١ - هيلع رقأو لڅ كلي يبنلا دهع ىلع لكأ ذإ ,ليخلا موحل لكأ لح ىلع ليلد ثيدحلا .

 - هللا لوسر دهع ىلع اًسرف انحبذإ ظفلب امهريغو نيحيحصلا يف ثيدحلا ءاج دقو

 هّلح يف فلاخ نم ركذ يتأيو !هتيب لهأو نحن ,انلكأف ا .

 برضلا وه : رحنلاو إرحنلا) اهضعب يفو !حبذلا] ظافلألا ضعب يف ءاج - ؟ 000
 نم لبإلا ريغل وهو «جادوألا عطق وه : حبذلاو . لبإلل وهو اهجادوأ يرفي ىتح ةبللا

 زاجمو اًمسوت حبذلا ىلع رحنلا لمح هلعلو «تاناويحلا .

  - ۴ببسب .داهجلا ضرغب خسن اهلح نإ : لاق نم ىلع دري !ةنيدملا يف نحنوإ : اهلوق

 اهيلإ جايتحالا .

 )١( حاحصلا :رظنا )١ / ۲۲۰



 هج (ıı) تتعمد دمع مم دمع هدصم la m2 جرش
 س ةئامثالثلا دعب نوعبسلاو سداسلا ثيدح ا س

 ةيلهألا رمحلا موُحُل نع ىه ا يتلا نأ كلن هلل دبع نب رباج نع 1۳۷۹|

 .1951(1) مقر مسي ا 0 يراخبلا| . ليلا موحُل يف نذأو

 م يتلا ىّهنو ءشحولا رمحو َليَحلا َرَبِبخ َنَمَر اَْلَكَأ :لاق هدحو و

 )٠٠٠۰ / ١)194(]. مقر ملسمإ . يلهألا رامحلا نع

 هب ةثامئالثلا دعب نوعبسلاو عباسلا تنا

 موي ناک امل بيخ يلاَيَل ةعاجم اتباصأ لاق ىتوأ يبأ نب هللا دبع نع ۳۷۷ ]|

 هللا لوسر يداتم ىدا وودقلا اهب تّلَع امل ءاهاترحتناف ةيلهألا هلا يف اتعقو ريخ

 . “نيش ةّيلهألا محلا ٍموُحُن نم اولا ا ا رنا اوئفكأ نأ» :

 . ¥4( مقر ملسمو (00178) مقر يراخبلا|

 171 ةئامئالثلا دعب نوعبسلاو نماثلا ثيدح لا ع

 .ةيلهألا محلا مخل مكرم هللا لوُسَر مرح :لاق هتف َةَبَلَعَت ىبأ رع ۳۷۸|

 0 . [(1915) مقر ملسمو (o۷) مقر يراخبلا|

 : بيرغلا

 .سانلا عم ةسنأتسم اهنوكل ؛لهألا ىلإ تبسن «ميملاو ءاحلا مضب : ةيلهألا رمحلا

 نم هيفو ءديص يهو ؛سانلا نع ةدعتبم ةشحوتم اهنوكل ؛اًشحو تيمس :شحولا رمح

 . [يحيضولا| نآلا ىمسيو ةقلخ هنم لقأ هنأ الإ ؛يلهألا رامحلا تافص

 . يعابرلا «ًأفكأ نم ) عطقلا ةزمهب : رودقلا اوئفكأ

 ٠ بلقلا هانعمو «يثالثلا ؟تأفك نم لصولا ةزمهب هاور مهضعبو

 : ةئالثلا ثيداحألا هذه نم دافتسم ام +

 : يهو يناعملا ةقفتم اهنوكل اعيمج ثيداحألا هذه انحرش

 . اهلكأ ميرحتو ةيلهألا رمحلا موحل نع يهنلا - ١

 رمألاو اهميرحت لبق تناكو !اهيرحت يف مويلا ملعلا لهأ نيب فالخ الإ :ربلا دبع نبا لاق

 ٠ لحلا لصأ ىلع ةيقاب ءرودقلا نم اهتقارإب

 ؟سجر اهنإف :ثيدحلا يف ءاج دقو «ةثبختسم اًسجر اهنوك اهميرحت يف ةلعلا نأ - ۲

 ٠ اًسجن اهمدو اهثورو اهلوب نوكيف
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 . اهلح يف فلاخ نم ركذ - هللا ءاش نإ - يتأيو «ةبيط ةباطتسم اهنأل ؛ليخلا موحل لح - ۳

 ا ا نهود تيظلا ف ا ا سكنا رع
 ١ ءاملعلا فالتخا د

 ىلإ .رخآلا اهضعب يفو «ليخلا موحل ميرحت ىلإ :امهلاوقأ ضعب يف كلامو «ةفينح وبأ بهذ

 يناير اع كلذ ىلص اوالالار < ارا ىلإ عهضعيو ميزحتلا ىلإ ا ا ضعي ا ةماركلا

 ١ - :لحبلإإ 4 ةتيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو# : ىلاعت هلوق +| .
 . ةمرحم يهو «ريمحلاو «لاغبلا عم تنرق اهنأ ةيآلا نم ةلالدلا هجوو

 نأل ؛كلذ ريغل قلخت مل اهنأ ىلع لدف «ليلعتلل !اهوبكرتلإ :هلوق يف [!ماللا) نإف اضيأو
 ةيآلا نإف اًضيأو . ةيآلا نم رهاظلا فالخ يضتقي اهلكأ لحف ءرصحلا ديفت اهيلع صوصنملا ةلعلا

 . مظعأ هب نانتمالا ناكل ءلكألا يف اهب عفتني ناك ولف «نانتمالا قاسم تقيس

 موتا نع هيو هللا لوسر ىهن» : لاق رباج نع مزح نباو «يواحطلا هاور ام - ۲

 موي ىهن بإب يبنلا نأ» : ديلولا نب دلاخ نع 2١١ ننسلا باحصأ هاور امو . «لاغبلاو ليخلا

 (ليخلا موحل نع ربيخ

 . ريمحلاب ليخلا قاحلإ بجوي «يوق هبش نم ريمحلاو ليخلا نيب ام - ۳
 ءريبزلا نبا نع يورو . اهَّلح ىلإ «روث وبأو «دامحو «ثيللاو «دمحأو «يعفاشلا بهذو

 ةرتاوتملا راثآلاو N كرابملا نباو «دوسألاو «ءاطعو «نيريس نباو «نسحلاو

 لقن دقف ءاعيمج ةباحصلا لمع هنأب اولدتساو . ليلد لكل ةدار «ةجح لكل ةضحاد يهف ءاهلحب

 . دحأ ءانثتسا ريغ نم ةباحصلا نع نيعباتلا ضعب لحل ا

 مل» :جيرج نبال لاق ءاطع نع «نيحيحصلا طرش ىلع حيحص دنسب ةبيش يبأ نبا جرخأو

 . معن :لاق . ؟ةباحصلا :تلق :جيرج نبا لاق «هنولکأي كفلس لزي

 ةيكم اهنأل ؛ليلد اهيف سيلف ةميركلا ةيآلا امأ :يتأي اب ةيكلاملاو ةيفنحلا ةلدأ نع اوباجأو

 (84 / 0 دمحأو ٠0١5 /“0 يئاسنلاو «(۳۱۹۸) مقر هجام نباو «(۳۷۹۰) مقر دواد وبأ هجرخأ )١(

 . مادقملا نب ىيحي نب حلاص فعضل ؛فيعض هدانسإو 1١( مقر ۷ / )٤ ينطقرادلاو

 . فيعض ثيدح وهو نابح نبا الإ هقثوي مل هوبأ وهو هنع يوارلاو ءرظن هيف : يراخبلا لاق
 يفو . فيعض وهو «يدقاولا رمع نب دمحم هيفو 06 مقر TAV / 3 ىنطقرادلا اهجرخأ اربيخ موي هلوق امأو

 اهدعب الإ ملسي مل هنإف ؛أطخ وهو ربيخ دهش اًدلاخ نأ هيف ءاج دقف «هتحص مدعو هفعضب دهشي ام ثيدحلا قايس
 . حيحصلا ىلع
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 تالواحملا هذهو . ةروسلا لوزن دعب اهلحب نذإلا نوكيف « اًعامجإ ةيندم ثيداحألا هذهو ءاعامجإ

 يف رصحلل اهتدافإ ملسن نلف [ليلعتلل ماللا| نأ انملس ول انأل «ًاليلد يفكت ال لالدتسالا يف

 . عفانملا بلغأ ةيآلا يف ركذ امنإو < ءاقافتا امهريغ يف ليخلاب عفتني هنإف «ةنيزلاو بوكرلا

 هذه ةلباقم يف اهنأو اصوصخ ءاهب جتحي ال ةفيعض يهف «نارتقالاو فطعلا ةلالد امأو

 كلذل مهبحب برعلا دنع بلاغلا رابتعاب ركذ دقف « نانتمالا امأو . ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا

 «تاذللا ربكأ وه يذلا «ديصلل اهبوكرو ءاهحاورو ءاهودغ يف اهنسح ىلإ رظنلاب رورسلا يف

 ماقم يف ىلاعت هللا معن ركذت نأ مزلي الو . َرفلاو ركلا يف ءادعألا ةهباجمو « تاراغلا دنعو

 . ةفورعم يهو «ةميسجلا ءالآلاو NS نر كرا الو

 ٠ صنلا عم هيلإ تفتلي الف «ريمحلا ىلع ليخلا سايق امأ

 لاق ٠ ريثك يبأ نب ىبحي نع رامع نب ةمركع هيفف ٠ يواحلطلا هاور يذلا ثيدحلا امأو

 ٠ هنوفعضي ثيدحلا لهأو :يواحطلا

 ٠ ريثك يبأ نب ىيحي يف اميسال : )٩ / ١ حتفلا يفإ رجح نبا لاق

يثك يبأ نب ىيحي نع هثيداحأ :ناطقلا ديعس نب ىيحي لاقو
 ٠ ةفيعض «ر

 . ريثك هيف ثيدحلا ةمئأ مالكو ءبرطضم «ىيحي نع هثيدح :"يراخبلا لاقو

 هقايس يف نأل ؛ركنم ذاش هنإ :ءاملعلا لاق دقف «ديلولا نب دلاخ ىلإ بوسنملا ثيدحلا امأو

 . اهدعب الإ ملسي مل هنإف ءأطخ وهو ءربيخ دهش هنأ
 ا ا ير ما ثيدح ا و

 ميو هللا لوسر عم ديلولا نب هلاَخَو OE ف سابع نبا نع ۷۹٩

 0 يم عيبه تب. 8غ

 يلا 0 لاقف . 8 ا هللا 50 هيلا ىوهأَذ اذوُنحَم تش ىتاف «ةنوميم تيب

 سا ھر
 م

 ره هلا : تلق . لكأي نا دري مب هل هلا وسر اورا : اوي تيب يف يتاللا
 لاق .؟وه مارح هللا لوسر ای :تلقف ٠ ؛ لکا ملف هدي ؛ ا هللا لوسر قرف - !بصض

 م ا 1 و 3 ع ی کا ا دب

 يبنلاو هتلكأف هتررتجاف :دلاخ لاق ٠ (هفاعأ يندجأت يموت ضرأب نكي مل هنكلو آلا

 . 01900 و 019450 مقر ملسمو )٠٥٥۳۷(« مقر يراخبلا ٠ ارب ا

محملا ةراجحلا يهو) فيضرلاب يوشملا :ذونحملا
 . (ةا

 56١(. /9) حتفلا يف ظفاحلا هركذ (۲۰۱)
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 ءارحصلا يف «فورعم وهو .البرحلاب هبش هيف ةباد وهو . ءابلا ديدشتو اعلان حض
 وردا وه دعيت لاخلا واو اهدعبو «نونلا مضو ءاحلا نوكسو ميملا حتفب ر :ذونحم . هنکسم

 :زاجحلا يف هل لاقيو . !(*ه+ / ۳) برعلا ناسلإ . اذه لعفت ةيدابلا لازت الو ءةامحملا ةراجحلاب

 . [هتوش اذإ رانلا هتبضإ :سراف نبا لاق .حيصف لامعتسا وهو [يبضمإ

 :ثيدحلا نم داف ام

 ١ - ال : لاق ؟هللا لوسر اي وه مارحألا :هباوجو مهلاؤس نم بضلا لكأ ةحابإ ىلع ليلد هيف .

 لح نأ هلهأ لاح نم مهفيو . كلذب هملع عم هلكأ ىلع ديلولا نب ر دلا خخ هريرقت نمو

 مكح نع اولأسيل بض هنأ هوربخي مل مهنإف . لكألل هومدقو هوخبط مهنأل ؛ مهيدل ررقتم
 هلكأ لح ىلع ءاملعلا عمجأو هلبقت ال هسفن تناك نإ هبنتجيف ؛همالعإل اغإو «هلكأ .

 ءيش اذه نأل ؛همرحت ال ءيشلل كَ يبنلا نم ةيعيبطلا ةهاركلا نأ ىلع ليلد هيفو - ”
 . عابطلاو سوفنلا هدرمو «عرشلاب قلعت هل سيل

 هل باط نإف «ةميركلا هتداع هذهو «ماعطلا بعي مل ذإ ٠ ميا نا نل ن <#
 . هبيع ريغ نم هكرت الإو «هنم لكأ ماعطلا

 نإف «هبيطتست الو ههتشت مل ام لكأ ىلع اههاركإ يغبني الف «هتداتعا امو سفنلا نأ هيفو - ٤

 . ةحصلاب لخيف ءاّئيرم نوكي ال هبغرت ال يذلا

 س ةئامثالثلا دعب نونامثلا ثيدح ا اه
 لكان تاوَرَغ عبس ع هلل لوُسَر عم انوع : لاق ىقوأ نب هلا دبع نعإ"81

 . )۱٩٥۲([ مقر ملسمو «(0۹) مقر يراخبلا] ٠ دارجلا
 و ر0 59

 :تيدحلا نم دافنسم ام +

 ملسم حيحصل هحرش يفإ ىلاعت هللا همحر يوونلا لاق . دارجلا لكأ لح ىلع ليلد هيف - ١

 . عامجإ وهو: 15 / "1٠١

 .نامدو ناتتيم انل تلحأ! : لاق جاء نإ يبنلا نال ؛هتوم راص ببس ياب لالح وهو - ؟

 .'!لاحلطلاو ا «نامدلا امأو ءكمسلاو .دارجلاف «ناتتيملا امأف

 امك يعفاشلاو (55) مقر (؟05- ۷۱ 020 ينطقرادلاو «() مقر هجام نباو ۹۷(۰ / ۲) دمحأ هجرخأ )١(
 نبا ثيدح نم ١04( / ۱) و )٩ / ۲٥۷( (ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو 0۷(۰ مقر ۱۷۳ / ۲) دنسملا بيترت يف
 . حيحص ثيدح وهو اش رمع
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 س ةئامثالغلا ا دعب نونامنلاو يداح ا ثيدحلا و

 ةدئاجت عد «يرعشألا ىسوم يبأ دنع انک : َلاَق يمرجلا ايرضم نب مدهز نع[ ٣۱۱

 مله 4 ل لاقف : يلاوملاب يش محا هللا ها

 2غ(0018) مقر يراخبلا] . هنم لكأي ين ع هللا لوسر تيأر دق يتق ! مله : هل لاَقَف. اکل

 OE 4) مقر لسمو

 لادلا حتفو ؛ءاهلا نوكسو يازلا حتفب [مدهزإ ةقث يرصب : يم رجلا برضم نب مدهز

 حتفب !يمرجلا|و ةددشملا ةلمهملا ءارلا رسكو « ةمجعملا داضلا حتفو <« ميملا

 ؛ةعاضق نم برعلا نم
 مضب (برضمإ و ةلمهملا

 ةروهشم ةليبق نايز نب مرجا ىلإ بوسنم « ةلمهملا ءارلا نوكسو ميجلا

 . ةيناطحقلا نم

 ىدحإ نم نطب مه «ةلالجلا مسا ىلإ ةبوسنم . ميم مث «ءاي اهدعبو « ءاتلا حتفب هللا ميت

 ءاعدلا ىنعمب ةملك يه. ةددشم ميم مث «ةمومضم مال اهدعب « ءاهلا حتفب:مله . برعلا لئابق

 * ةغللا هذهبو ٠ عمجملاو « ىنثملاو « درفملل ءدحاو ظفلب اهب نودانيف نويزاجحلا امأف . ءيشلا ىلإ

 EE ةويدينتلا ناز برحالإ «انيلإ مله مهناوخإل نيلئاقلاو » نا

 :اكلتف + .ةيفؤملل ٠ حو ء عجلت ارملهو + يعمل اهر ةرفمللا + مله نرلوقيف املا

 . فقوتو ددرت ىنعمب

 :تيدحلا نم دافتسم ام د:

م هنأل جاجدلا محل لكأ لح ىلع ليلد هيف - ١
 تابيطلا ن

 (17ةلالجلا مكح اهل نوكي اغنإو ءاهمرحي ال ةساجنلا اهلكأ رثكأ نوك- ؟

رشلل فانم ريغ اذه نأو « سبلملاو برشم لاو لكأملا يف فرتلا زاوج - ۳
 هكرت نمو ٠ ع

م تابيطلاو هدابعل جرخأ يلا هللا ةنيز مرح نم لف قح ىلع سيلف - اًئيدت
 ن

 هنع ربصي الف « هفلأي الثل ةمئاد ةداع فرتلا ذاختا يغبني الو /57: فارعالا] 4 قزرلا

 س ةئامثالثلا ' دعب تونامتلار يناثلا ثيدح ا وه

2A1!حسي الق اًماَعَط مكدحأ لكأ اَذِإ» : لاق هي يللا نأ: اخ سابع نبا  
 3 صم ريس ل

 ٠ [(5071 / ۱۳۰) مقر ملسمو «(0405) مقر يراخبلا| . (اهقعلي ىتح هدي

 )١( ةءارخلا لكأت يتلا ةقانلا يه ٠
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 :تيدحلا نم دافتسم ام +

 يف يه له :ملعي ال يتلا ماعطلا ةكرب سامتلا نم هيف امل « ءانإلا هلثمو «عباصألا قعل ١-
 . اهنع ربكتلا مدعو ءاهريثكو اهليلق هللا معن ميظعتو ؟هرخآ وأ هلوأ

 . هيف ناهت وأ «سجن رذق عضوم يف عقت الئل ؛اهظفحو هللا معن نوص هيفو -"

#88 
 ديصلا باب ١-

 نبا لاق . ديصملا وهو لوعفلا مسا ىلع : قلطيو ديصتلا يأ « ردصملا ىلع قلطي :ديصلا
 . لئام الو تفتلم ريغ هيضمو هسأر ءيشلا بوكر وهو To}: / ةغللا سيياقم يفأ سراف

 Na كلذو ءاذه نم ديصلا قاقتشاو

 . هيلع رودقم الو كولمت ريغ ءاّعبط شحوتم لالح ناويح صانتقا وه :ًاعرش هفيرعتو
 . عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلا ,ديصلا ةحابإ يف لصألاو

 لحأ» :ىلاعت هلوقو !؟ :ةدئانإ 4 اوداطصاف متللح اًذإو» :ىلاعت هلوقف « باتكلا امأ

 . تايآلا نم امهريغو !47 :ةدئاملاإ 4 حبلا ديص مكل

 . هيلع ءاملعلا عمجأو :بابلا يف ةيتآلا ثيداحألا اهنمو «ةريهشف ةنسلا امأو

 اهيلع سفانتي يتلا تاذللا نم هنودعيو «هب نيعلوم برعلا ناكو «ةببحملا تاياوهلا نم وهو
 رمعلا تاقوأل عايض دصقلا اذهل هبلط نأل ِةاَهْلَم هلعج يغبني ال نكلو . مهؤارمأو مهكولم
 قاهزإو . هتاعمتجم عفنيو «هتايح يف ناسنإلا عفني امو ءىلاعت هللا ةعاط اهب كردت يتلا «ةنيمثلا

 يف ىلاعت هللا لعج دقو «غوسم الب هل فالتإ هنأل ؛زوجي ال ءاضيأ هلكأ دصق ريغل ناويحلا سفن

 . ةريثك عفانمو دئاوف هئاقب

 س ةئامثالثلا دعب ن و ثلاغلا ثيدح ا هه
fray}اإ هللا لوسر ای :تلقف ماع هللا لوسر تيتا :لاق قلو ت يتشخلا ةبلعت يبأ نع  

 سيل يذلا يِبلَكِبو يسوقب ديصأ ديص ضر يفو ؟مهتينآ يف ىف لكأتفأ «باتک ٍلهأ موق ضرأب

 باتكلا لها ةينآ نم - نعي 2 تكد ام امأ» :لاق . ؟يل حلصَي امك معلا يلکيو ولعب
 تذص امو اهي ًاولُكو اهولسفاف اودجت مل نو ءاهيف اوُلكأت الف اهَرْيَع متدجو نإ
 هيلع هللا مسا تركت مّلَعُمْلا كبلكب تالص امو «لكف هيلع هللا مسا تْرَكَذَف كسؤوقب



 ھه | ۷۹ ۷) تحل AEE O O O حجج 25 حج عج جج ED 2 FD هج ماجعحألا ةطمغ مرفت

 م هن

 (6۷۸٥)و (0595) مقر يراخبلا| . لكَ تاكد تكف ِمَّلَعمْا رْيَغ كبلكب تالص امو « «لکف

«(o AA)11“ ) مقر ملسمو  . 

 نم نطب ةنيشخ ىلإ بوسنم «ءاي مث نون اهدعب «نيشلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب :ينشخلا

 رسكو «واولا نوكسو «فاقلا حتفب يهو ةفورعم ةميدق يمر ةلآ :يسوقب . ةيناطحق ةليبق ةعاضق

 . هميلعت ةيفيك يتأتو «ديصلا ىلع بردملا وهو :ملعملا يبلك . ملكتملا ءاي اهدعب «نيسلا

 :ىلامجإلا حملا ×

 وأ دوهيلا «مهب دارملاو - باتكلا لهأ ةرواجمب نولتبم مهنأ شاب يبنلل ةبلع وبأ ركذ

 . ؟اهتساجنب نظلا عم مهيناوأ يف ذ اولكأي نأ مهل لحي لهف . ىراصنلا

 :نيطرشب لكألا ريغ يف اهلامعتسا ىلوأ باب نمو ءاهيف لكألا زاوجب هاتفأف

 .اهولسغي نأو ١- 1 . اهريغ اودجي الأ ١-

 يذلا هبلكبو «هبادآو ديصلا ىلع ملعملا هبلكبو هسوقب ديصي هنأو «ديص ضرأب مهنأ هل ركذو

 . تالآلا هذه ديص نم لحيو هل حلصي امف . ملعتي مل

 . مهسلا لاسرإ دنع ىلاعت هللا مسا ركذي نأ طرشب «لالح وهف هسوقب هداص ام نأب هاتفأف

 و . اًضيأ لالح وهف هلاسرإ دنع هللا مسا ركذو اًملعم اهنم ناك امف «بالكلا هديصت ام امأو

 . ةيعرشلا ةاكذلا هيكذيو ايح ناسنإلا هدجي نأ الإ هديص لحي الف « ملعتي مل يذلا

 :ثيدحلا نم داس ام +

 . اهلسغ دعب كلذو ءاهريغ مدع دنع «مهبايث اهلثمو «رافكلا يناوأ لامعتسا ةحابإ ١-

 : انه وه يذلا «نظلا ةبلغب !ةراهطلا ءايشألا يف لصألا وه يذلا لصألا ضراعت انه -7

 . تيوق ثيح نظلا ةبلغ عجرف [ةساجنلا مهيقوت مدعإ
 دمع اهكرت نإف ءامهلاسرإ دنع هللا مسا ركذ طرشب ملعملا بلكلابو «سوقلاب ديصلا ةحابإ -۳

 هنأ :باوصلاو . بهاذملا نم روهشملا وه اذهو .حيبأ ًالهج اهكرت نإو «حبي مل اوهس وأ

 . دمحأ مامإلا نع ةياور وهو . حيبأ ًالهج وأ اوھس اهكرت نإ

 بهذم وهو همدصب مأ هحرجب حراجلا هلتقأ ءاوس « ديص ام لكأ لح ثيدحلا رهاظ ٤-

 دمحم وبأو «دماح نبا «هباحصأ نم اهراتخا «دمحأ مامإلا نع ةياورو «يعفاشلا

 . ةيآلا مومعل يقرخلا مالك رهاظ وهو «يزوجلا
 . همدص وأ هقنخب ديصلا تام اذإ لحي الف «بهذملا نم روهشملا امأ
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 هرج لف هاكذف نالا كرب نإ ةلإ نسي ال« ع مل يذلا تكلا دي 8
 نم امهوحنو اًدهف وأ ءاًّبلك حراجلا ناك نإ “ ةلبانحلا بهذم ىلع حراجلا ميلعت ةفص 1

 ٠ ءايشأ ةئالثبف بانلا تاوذ

 ٠ كسمأ اذإ لكأي الأو” ج ٠ رجز اذإ رجزنيو ب < لسرأ اذإ لسرتسي نأ - أ

 . نيئيشبف « يزابلاو * رقصلاك «بلخم اذ ناك نإو
 ٠ ثلاثلا طرتشي الو «رجز اذإ رجزنيو - ب .٠ لسرأ اذإ لسرتسي - أ

 اًقراع اًملعتم سانلا دع امف «فرعلا ىلإ هديدحتو ميلعتلا درم لعج ءاملعلا ضعبو
 نأل ؟ديج لوق وهو “الف “ال امو «ديصلا لالح نوكيو «ملعتملا وهف ؛ديصلا بادآل

 ٠ فرعلا «هدحي يذلاف « هقلطأ امو « هميلعت قلطأ عراشلا

 دقف ملعي مل يذلا بلكلا نود ملعملا بلكلا ديص حيبأ ذإ ؛ لهجلا ىلع ملعلا لضف -

 . هللا همحر ! ميقلا نبا هلاق ؛ مئاهبلا يف ىتح ملعلا رثأ

 س ةئامثالثلا دعب نونامثلاو عبارلا ثيدح ا ا»

 ر لسرأ نإ هلا لوس 10 EF لاق متاح نب يدع نع ثراَحلا نب مامه نع "44|

 کک کک ذل : ا لاد هللا مسا ركذأو يلع نكسميف ةملعملا بالكلا

 مل ام «نلتق ¿ن نإو» لاق ؟َنْلَعَق نإو ' تل . «َكيلَع كس ام لكَ هيلع هلا مسا تركو
 0 ل اھک رش

 تما دما يفازملاب يآ ينك 5 'اهنم سيل بلك اھک رشي
 يک و و ع نها ا

 مقر يراخبلا| ٠ ' لكا ال هضرعب هباصأ نإ هلم قرخف ضار غملاب تمر اذإ» ا
 . 1959(1) مقر ملسمو (2817)

 س ةئامثالثلا دعب نونامثلاو سماخ ا ثيدح ا اه
 سدس ص ت ھن

 الق لكأ ناق ٠ بلكلا لكأي نأ الإ : :هيقو وحن يدع نع يبعشلا ثيدحوا "6|
 ر

 آلق اهريغ نم بالك اهّطلاخ نإو . هفت ىلع كسم امنإ نوكي نأ فاح ين «لكأت ا

 كّيلع كسمأ ناق هيلع هليا مما رکذاف لمل بّلكملا كلك تلّسْرأ اذإ» ا

 وو رر ب رن ق یی را رر ع 1 مورس ه جس

 و هناكَ بلكلا دخأ ناف لكف هنم لكأي مو لف دق هتكرذأ نإو حبذا ايح هتک ردا

 - نيمو وأ اوي كنع باع نإوا : عا مسا ركذاف كمهسب تّيمر اذإل 2
 وو

 او و تش نإ لكف كمهس رتا الإ هيف ذجت مل -ةنالثلاو نيَمْويلا : ٠ ةياور ىفو



 ر

 ®« ۷۱ 6 Ê @@ ١ هجن 5 FD هت: هج هج: هت: OD ج هت © هت هج © ماجمحألا طمع مرفت

 ر نا مر ااا كمه وأ هلك ءاملا يرد ال كلان كات الت ءاَلا ىف اًقيرغ

O (OEAT)g (o VV)g Eمقر ملسمو ,(۷۳۹۷)و (۸۷٤٥)و  V0.)0414 / { . 

 اهسأر اصع : خيشلا لاق . ةمجعم داض فلألا دعبو ,نيعلا نوكسو ميملا رسكب : را

 . ضيراعم «هعمجو «هيلع شير ال مهس هنأ : ةغللا لهأ هركذ يذلاو . ةينحم

 «هب يمرملا ءيشلا ذافن ىلع لدي وهو «لصأ فاقلاو ءارلاو ءاخلا : سراف نبا لاق : قرخف

 . اهيف ذفنو ةيمرلا باصأ - انه - دارملاف

 . روهشملا ةيوارلا ثدحملا ليحارش نب رماع «نيعلا نوكسو نيشلا حتفب : ىبعشلا

 : ثيدحلا نم دافتسمام *:

 ناك ا يراك هوحنو «رقصلا وأ «دهفلاك «هوحنو بلكلا هداص ام لح ىلع ليلد هيف - ١

 م وأ ايح ديصلا هبحاص كردي نأ هيف يوتسيو ؛هلاسرإ دنع ىلاعت هللا مسا ركذو العم

 وهو - حيبم هيف ف عمتجا هنأل ؛ملعملا ريغو مّلعملا بلكلا هيف كرتشا يذلا ديصلا ميرحت - ؟

 (ةهبتشملا رومألا كرت باب) نم كرتيف- ملعملا ريغ وهو - رظاحو - ملعملا

 نم يمرلل عنص يذلا حالسلا «مهسلاب دارملاو «مهسلا لاسرإ دنع ةيمستلا نم دب ال هنأ - ۳

 . مدقتو ًالهجو وهس ةيمستلا طقستو ءاهئامسأو اهعاونأب قدانبلا

 نأل ؛هريغو ملعملا هلتق يف طرتشا يذلا ديصلا لحي ال هنإف «ةطرتشم ةيمستلا نوكل - ٤

 . هلاسرإ دنع هللا مسا ركذي مل ملعملا ريغ

 ةيشخ «هنم لكأ يذلا ديصلا لحي ال هنإف .حراجلا يف نيدوصقم ميلعتلاو ةينلا نوكل - ه

 . هبحاصل هدصي ملو هسفنل هداص نوكي نأ

 هيمرف اًنيم ناك نإو .هتيكذت نم دب الف ءاّيح حراجلا وأ «حالسلا ديص نم هتكردأ ام نأ - ٦

 . هتاكذ وه «هايإ حراجلا لتق وأ

 ؟ ءاملا نم وأ كمهس نم تام له : كيلع هبتشاو «ءام يف عقوف ديصلا تحرج اذإ - ۷

 اذإ امأ .يوق هابتشا هيف ناك اذإ اذهو «قرغلا نم تام نوكي نأ ةيشخ «مارح وهف

 .لالح وهف يحوم حرجلاو «ةليلق ءاملا نوكل هلا نم. تاق.هنأ نظلا ىلع بلغ
 . رظاحو حيبم هيف عمتجا ام لك يف ماع مكحلا اذهو

 رهنأ امم هنأل ؛حابم وهف «هذوفنو هدحب ديصلا لتق نإ «حالسلا نم هريغو ضارعملا نأ - ۸

 . ةذوقوملا ةتيملا نم هنأل ؛حابي الف «هلقثو همدصب هلتق نإو . مدلا

0098 
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 س ةئامثالثلا دعب نونامثلاو سداسلا ثيدحلا س

 هاتي هللا لوسر تعمم :لاَق ف هيا نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع 1۳۸1{
 ,؛ناطآريق موي لك هرجأ نم صني هلا - ةيشام وأ دّيص بلك الإ - اًبلك ىتتفا نَم» :لوقي
 8 ل ر 7 ا ناكو :ملاس لاق. ov) / 01 مقر 0 «(0581) مقر يراخبلا|

 . ١904([ / 55) مقر ملسمإ . .ثرح بحاص ناكو ثرح بلک

 : ىلامجالا ىفحملا

 نم هيف امل ؛هئانتقا نع رهاطلا فيرشلا عرشلا ىهن اذهلو «ةرذقلا ةسيسخلا مئاهبلا نم بلكلا

 ةفاخإلا نم هيف الو هيف وه يذلا ناكملا نع «ةرربلا ماركلا ةكئالملا داعتبا نم «دسافملاو راضملا

 ءيش موي لك هرجأ نم صقن هانتقا نمو < هفسلا نم هئانتقا يف الو «ةراذقلاو ةساجنلاو عيورتلاو

 ىلع هرارصإو هئانتقاب هللا ىصع اذه نأل ؛!كلذ ردق ملعأ هللاو نيطاريقلاب هانعم برقإ ميظع

 اهيلع ىشخي يتلا منغلا ةسارحك حلاصم و عفانم نم هيف ام ضعبل هيلإ ةجاحلا تعد اذإف . كلذ

 غوسي عفانملا هذهلف ديصلا هب دصق اذإ كلذكو «ثرحلل هؤانتقا كلذ لثمو «نيقراسلاو بئذلا نم

 . هبحاص نع ةمئاللا لوزتو هؤانتقا

 ١ ثيدحلا نم دافنسم ام +

 هللا دنع «ميظع ردق امهو «نيطاريق موي لك هبحاص رجأ صقنو «بلكلا ءانتقا ميرحت - ١

 فلير هل لاق

 «هيف وه يذلا ناكملا نع ةكئالملا دعب نم ةريثكلا راضحلاو دسافملا نم هيف امل هئانتقا عنمو -

 هيف انيب لخدت ال ةكئالملا نأ مَ يبنلا نع تبث دقف . عيورتلاو ةفاخإلا نم هيف الو

 . بارتلاب هلسغو لسغلا ريركت الإ اهليزي ال يتلا ةظيلغلا ةساجنلا نم هيف الو «بلك
 «ديص لجأل وأ «ثرح وأ «منغ ةسارحل نوكي نأب كلذو ؛ةحلصمل هؤانتقا حابي هنأ - ۳

 . هءانتقا غوست « عفانم هذهف

 ريغل اهئانتقاب اونتف ذإ «ةريصبلا ةلقو ةهافسلا نم نييبرغلا ىدل ام غلبم ملعت اذهب - ٤

 «كلذ ريغو فيظنتلاو ليسغتلاب اهب نونتعيو «لوكأم نسحأ اهنومعطيو «ةدئاف

 تاداعلا هذه نغم نأ بجعلاو +9 هغ نم اذنه دعب لهف «اهنولبقيو ا اهتوسالبو

 ادع نا و تاعمالا قزم انه نا ىلإ تزدس لاق

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انإف . مهدنع ةلافس لك اوقشعو «مهلامعأب اونيدتو «نييبرغلا



 نجح ب7بعأ @ 20 هت5) 20 E € 550 20 FD DD هنت: O هج هت: DD ED ماجحألا طمع مرفت

 ھ ةئامئالنلا دعب a يا ثيدح ا اه

 :ةماهت نم اا يذب هاڪ هللا لوسر عم انک انك : لاق عير ب عقار نع |1801

 اوج مولا كاا يف ا يبل ناكو «امتغو ًالبإ اوباصأف عوج الا
 4 رخ ر 2 سس ل

 - ے9 يس رے ررر رسل يل ےس

 نقف رقع لدعف مس مث «تتفكأف رودقلاب ا ىلا َرَمأَف رود ويف اوحبذو

 يك سل ب a م

 لجر ىوهأف «ةريسي ليخ ٍموَقلا يف ناكو ماعا هوبلطق ريعب اهتم دف «ريعبب
 ن ص رس

 اهنم مكي دت امف شوا دباوأك دبآوأ مئاهبلا ذهل نإ :َلاَقَف . هل سبح مهس مُهنم

 «یّدم اَنَعَم سيو ءاَدَغ ودعلا اوال تإ هللا وسر اي : تلق لا ااڌکه هب اوعتصاف
 ووو را ا ت رو کرا

 .رفّظلاو سلا سل هوك هيلع هلل منا ركدو مدلا رهن اما لا ؟ بّصقلاب حبذا

 ر ر ص ر
r E ESS 

 )۳١۷١( مقر يراخبلا] . اةشبحلا ىدَمَف رفظلا انمأو ا نسلا 17 كلذ نع مكُئدَحأسَو

 . !(1934) مقر ملسمو (٤٤٥٥)و (064)و (0004)و (۲۵۰۷)و (۸۸٤۲)و

 عا ءات مث «ةحوتفم ءاف مث «ءاي اهدعب «ماللا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب : ةفيلحلا

 ءاتلا رسكب : ةماهت . ۲۸١([ /۳) برعلا ناسلإ هتبانم نم اهنأل ؛هب تيمس «فورعم تبن (ةفلح

 «نونلا حتفب ا )١/ 105١١ ةياهنلاإ . رحبلا ىلإ زاجحلا لابج نم ف ام يهو «ةانثملا

 حتفب : مهايعأف 14۹/7 تلا نابل راه ةو لغ ترش ىنعمب «لادلا ديدشتو

 حتفب : دباوأ . 1600 5/4) برعلا ناسلإ . مهزجعأ : ىنعمب «ءاي اهدعب «نيعلا نوكسو «ةزمهلا

 «ءابلا رسكو دملاب «ةدبآ) عمج .لاد مث «ةروسكم ةدحوم ءاب اهدعب «فلأ مث «واو اهدعب «ةزمهلا

 . !(17/1) ةياهنلاإ .ًروفنو اًشحوت اهل نأ دارملاو . ةشحوتملا ا يهو

  Eنيكسلا : يهو «" ميلا ثلثم (ةيدم» عمج ميلا مضب .

 اهب حوبذملا نآل ؛كلذب تيمس اهلعلف «ةياغلاو دادتمالا ىلع لدت ةداملا هذه نأ : لصألاو

 سلا ٠ رىنفظلاو سلا نشل هلاسأو مدلا حتف ىنعمب : مدلا رهنأ . هلجأ وهو : هادم يهتني

 ءانثتسالاب نابوصنم «رفظلاو

 : تيدحلا نم دافتسم ام +

 : هيف تءاج ام بسح ةبترم «ثيدحلا اذه دئاوفب يتأن

 عطقنملاو فيعضلاب اًقفر «شيجلا رخآ يف نوكي نأ ةليمجلا ع ىبنلا ةداع نم نأ - ١

 )١( زئاج كلذ لك نأو ءمضتو رسكتو حتفت اهميم نأ : ينعي .



 لك يف نيزجاعلا ءافعضلا ةظحالم يغبني اذكهو .ءارمألاو داوقلل يغبني اذكف

 . اهريغو ةالصلا ةمامإ يف «لاوحألا

 لبق .فرصتلاو ةلجعلا هذه ىلع سيب يبنلا مهبدأ دقف هدنجو هتيعرل مامإلا بيدأت - ۲
 . اودارأ ام مهنامرح مهؤازج ناكف «هنذإ ذخأ

 هنأ “ضايع يضاقلا ركذو ءرودقلا ءافكإب ليَ هلجأ نم رمأ يذلا ببسلا يف فلتخا - ۳
 : لاق راصنألا نم لجر نع دواد وبأ هجرخأ ام لقنو . اهوبهتنا مهنأ كلذ ببس ناك ار

 اذإ اهب يلغتل انرودق نإف ءاهوبهتناف منغ اوباصأف .دهجو ةديدش ةجاح سانلا تباصألا

 مث بارتلاب محللا لمري لعج مث هسوقب انرودق ًافکأف هسرف ىلع هو هللا لوسر ءاج

 . «ةتيملا نم لحأب تسيل ةبهنلا نإ : لاق
 دمحأ مامإلا نع ةياور وهو «كلذ يف ةحلصملا مامإلا ىأر اذإ لاملاب ريزعتلا ةيعورشم - ٤

 ىواتفلا عومجمإ ةيميت نبا مالسإلا خيش مهنم . هباحصأ نم ريثك اهب ذخأ «ةيوق
 هذخأب ريزعتلا لعلو «عدرلا :ريزعتلا نم دصقلاو .ميقلا نبا» هذيملتو 1( )75/ ١7

 لاملاب رزعي ال هنإف «بهذملا نم روهشملا امأ . هريغ نم عدرأو ىكنأ سانلا ضعبل نوكي

 عاتم هقيرحتل ؛اهخسن تبثي مل يتلا ثيداحألا نم ريثكل فلاخم هنأل ؛فيعض وهو

 اهتميق ةطقللا ىلع ناج ميرغتو «قرس ام فعض زرح ريغ نم قراسلا ميرغتو لاغلا

 . كلذ ريغو «نيترم

 رفظلاو رصنلا بابسأ نم هنأل ؛رافكلاو ءادعألا داهج نطوم يف اميس ال ؛لدعلا - ه

 ريدقت اذهو . منغلا نم ًةرشع ريعبلا ماقم لعجف «مهنيب مسق مع يبنلاو . ءادعألاب

 نأل ؛ةيحضألا يف منغلا نم ةرشع نع ئزجي ريعبلا نأ ىلع ليلد هيف سيلف ؛ةميق
 . ةميقلا هعجرم اذهو «عراشلا هرم ريذقت كلذ

 ةسنأتسملا تاناويحلا نم وأ منغلا وأ «رقبلا وأ «لبإلا نم هكاردإ نكمي ملو بره ام نأ - 5

 . رفانلا شحولا مكح همكح راص هنأل ؛هتاكذ يمرلاف «تام نإف «هيمرب لتقيل وأ سبحيلف

 .اهريغ وأ بصق وأ «رجح وأ «ديدح نم «هلاسأو مدلا رهنأ ام لكب ةيكذتلا زاوج - ۷

 . ًالهجو ًاوهس طقست اهنأ مدقتو «ةيمستلا طارتشا - ۸

 AY / ۱۳) ملسم حيحصل هحرش يف . )1١(

 . حيحص ثيدح وهو «راصنألا نم لجر نع (۲۷۰) مقر دواد وبأ هجرخأ (۲)



 تك VY 1 220 @ 10 10 هت: 120 25: 0 هت: DD هت: هج هجر هتج ED جو ماچ 19 لإ لطم 2 0

 هلل م

 نأ نم 2 0 يبنلا هركذ ام كلذ يف ةمكحلاوإ ٠ رفظلاو نسلاب حبذلا زوجي ال هنأ 4

 ٠ اهب حبذلا زجي مل «رافكلا ةفلاخملف رفظلا امأو “ مظع نسلا

 نع ةياور وهو  حيحصلا وهو ماظعلا عيمجب ةيكذتلا زوجي ال هنأ مهفي ليلعتلا اذه نم ۰

 زاوج مدع هنم ذخؤيو ٠ طقف نسلاب صتخيف بهاذملا نم روهشملا امأ ٠ دمحأ مامإلا

 الف ' تاعانصلاو مولعلا امأو ٠ مهلامعأ نم ءيشب مهتعباتمو « مهديلقتو رافكلا ةهباشم

 ٠ اهيلإ انوقبسي الأ لضفألاف * سانلا نيب كرتشم عاشم قح هنأل ؟ انه لخدت
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 ىحاضألا باب - ۲

  ءات مث “ءاي اهدعب *ءاحلا رسكو “داضلا نوكسو « ةزمهلا مضب ؛ ةيحضأ عمج يحاضألا

 ٠ هيف اهحبذ عرش يذلا تقولا مسا نم ةقتشم

 ٠ ىلاعت هللا ىلإ ابرق ؟ ديعلا بيسب رحنلا مايأ يف حبذي ام” اعرش - يهو

 ' عامجإلاو * ةنسلاو ' باتكلا ٠ اهتيعورشم يف لصألاو

 هب دارملا : نيرسفملا ضعب لاق ۲١[ رركرإ ةرحناو كّبرل لصف# : لای رق © ياكل انآ

 ٠ ديعلا ةالص دعب ةيحضألا

 : ا 2 و غ کاو فينا او جنا وو امق هند"

 1 ةيحضألا ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأو

 لضفأ نم اهنأل ؛ ءامدلا ةقارإب ىلاعت هلأ ىلإ برقتلا ؛ ةيحضألا يف : اهتيعورشم ةمكح

 ٠ تادابعلا لمجأو تاعاطلا

 ا هلو ا ميركلا نآرقلا نم تايآ يف هام اعلا اهنرق دقو

 ori“ ماعتالإ (نيملاعلا ؛ بر هلل يتاممو يايحمو يكسنو يتالص

 مويلا كلذ يف عقت يتلا ةيحضالاو !.: روكدإ «رحناو كرل لصف# : هناحبس هلوقو

 يبأب ءادتقاو “ نيدلاو 1 رمعلا ةمالسب همعن يلاوت ىلع ل ركشب مايقلا اهيفو

 ىلاعت هللا هادفف «هللا رمأب اضرو ةعاط ' 0 0 هدلو مننا يارب ءايبنألا

 هلل الص

 نإ»



 .ريبكلا يمالسإلا ديعلا اذه يف «لهألاو «سفنلا ىلع ةعسوتلاو رورسلاو حرفلا اهيفو

 يف لصألاو . اهتقاط ردقب لوقعلاو ماهفألا اهنم كردت «ىلاعت هلل رارسأو مكح او

 . مهل رجأو باوث اهيفو «ىتوملا نع ةقدص لعجت نأ زوجيو . ءايحألل اهنأ ةيحضألا

 طقف ىتوملل الإ اهنولعجي نوداكي ال مهنأ «دالبلا ضعب يف دجوي نكل

 E ا

 هو هرم يسع ىلع ا وأ ةنكفا اه ص اهلا رکا

 امأ . ناضمر نم عمجلا يلايل يف ماعطلا ميسقتو ةيحضألا ريغب يصوملا يصوي نأ ردنيو

 ال مهاياصو نوبتكي نيذلا ملعلا لهأ ريصقت ىلإ عجار اذهو . ليلقف ربلا عاونأ نم اهريغ

 . ناسحإلاو ربلا نم عفنألا يف نوكت نأ يغبني ةيصولا نأ مهنوملعي الو «مهنوركذي

 نوكي ابر ربلا نم تاهج ضعب دجوي هنأ الإ كئاسحإو ربو ةليضف تناك نإو ةيحضألاو
 . قيفوتلا يلو هللاو . اهنم نسحأ

 س ةئامئثالثلا دعب نونامثلاو نمافلا ثيدح لا س
 نينرقأ نيحلمأ نيشبكب ها يلا ىحض :لاق هو دف كلام نب ستا نع ۱

 مقر ملسمو )۱۷١١( مقر يراخبلا] .امهحافص ىلع هلجر ا e يو هديب ا

{1D . 

 ف لو ن مع درک اخر عار ترک اذإ یا چ نیلا: یک
 نم رثكأ هضايبو ناوسو ضايب هيف يذلا ربغألا وه «شابكلا نم حلمألا : نيحلمأ . ةثلاثلا

 لك ةحفص ۳٤/۳ «ةياهنلا ١ ىف لاق . نيتلمهملا ءاحلاو داصلا رسكب : امهحافص . هداوس

 ٠ . امهقانعأ حافص انه دارملاو «هبناجو ههجو ءيش

 ١ ىلامجإلا ضعملا

 يف نيشبكب ىحض دقف « هي وه اهلعف اهيلع هثح عم يع يبنلا نأ ةيحضألا دكأت نم

 اهب ماق ةليلج ةدابع اهنأل ؛ ةفيرشلا هديب امهحبذف . نانرق امهنم لكلو داوسو ضايب امهنول

 ىلاعت هللا ربكو «ريخلا اهعيشيو ةكربلا اهب لحتل ؛هللاب ةناعتسا اهدنع ىلاعت هللا مسا ركذو «هسفنب

 . ىلاعتو كرابت هيدي نيب عوضخلاو فعضلا راهظإو ةدابعلاب هدارفإو «هلالجإو هميظعتل



 (ro هصممص همم هممدصصم pai ةدمق جرش 0 0

 هلجر عضو - اهحور قاهزإ ةعرسب «ةحيبذلاب ةمحر - بولطم ةحبذلا ناسحإ نأ امب

 هللاو ءامهل اًبيذعت نوكيف ءامهحبذ ةدم لوطتف «حبذلا دنع ابرطضي الئل ؛امهحافص ىلع ةميركلا

 . هقلخب ميحر

 : ثيدحلا نم دافتسم ام د:

 ةيحضألاو :مالسإلا خيش لاق . نوملسملا اهيلع عمجأ دقو «ةيحضتلا ةيعورشم - ١

 . يحضي نأ هل ناك هللا ىلإ هب برقتلا ديري لام هل ناك اذإف ءاهنمثب ةقدصلا نم لضفأ

 دصق هلعلف ميا يبنلا هب ىحض يذلا عونلا اذه نم ةيحضألا نوكت نأ لضفألا نأ - ؟

 . ملعأ هللاو هيف ىنعل فصولا اذه

 ةدابع برقلا هب دصق ام حبذ نأل ؛هسفنب هالوثي نأ «حبذلا نسحي نمل لضفألا نأ - ۳

 . ةرهاظ انه اهتبسانمو !ربكأ هللاو هللا مسابإ : حبذلا دنع لوقي نأ - 5

 ةعرسب هحور قاهزإ نم نكمتيلو «برطضي الئل ؛حوبذملا ةحفص ىلع هلجر عضي نأ - ه

 . هحيريف
 ش

 . لهسأ هنأل ؛ رسيألا بناجلا ىلع نوكيو ءاهعاجضإ «متغلا حبذ يف لضفألا نأ - ١

 :“ ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك نم دئاوف

 . هنع ةقدصلاو هنع جحلا زوجي امك تيملا نع ةيحضألا زوجت : ىلوألا

 اعدو هخبط وأ هادهأ وأ اهرثكأ لكأ نإو ءاهثلث يدهيو «ةيحضألا ثلثب قدصتي : ةيناثلا

 . زاج هيلإ سانلا

 وهو «ءاملعلا يلوق رهظأ يف كلذ أزجأ هتيب لهأ نعو هنع ةدحاو ةاشب ىحض نإ : ةثلاثلا

 . كلذ نولعفي اوناك ةباحصلا نإف ,دمحأو كلام بهذم

PE 

 . )۲١ / ١١( (یواتفلا عومجم» يف )۱
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 س ةئامٹئالنلا و

 ا ب هللا لوسَر ربنم ىلع لاق َرمع نأ : غیا رمع نب هللا دبع نعإ ۳۸۹|
 ؛لسسصلاو « ٍرْمَلاو ٠ بتعلا نم: ةسمخ نم يهو «رمَحلا م میرحت لز نإ ااا

 مجراه حا ها اعلا ي سا عع اس ع

 : هَل يهتتن ادهع نهيف اَنيَلِإ دهع ناك هتيم هللا لوس نأ تددو ثالث

 : اًيرلا تارا نم تاوبآو -# . ةلالكلاو - ۲ : ا

 ٠ . 1090879 /۳۳) مقر ملسمو «(00481) و (5517) مقر يراخبلا]

 ١ تددحلا نم دافنسم ام ا:

 - اًضيأ - ةراشإلا تمدقتو . هدح يف ءاملعلا فالتخاو « هفيرعتو « رمخلا نع مالكلا مدقت

 امأو «بارش يأ نم لقعلا رماخ ام لك رمخلا نأ : حيحصلا نأو. بشؤون رمع نع رثألا اذه ىلإ

 : يتأي اميف اهلمجن ةدئاز دئاوف هيفو ٠ مارح هليلقف « هريثك ركسأ ام

 «لقعلا رماخ ام لك يه «لوزنلا دنع ةباحصلا اهمهفو ٠ اهميرحت لزنأ يتلا رمخلا نأ- ١

 نم اهلكو ٠ ريعشلاو « ةطنحلاو لسعلاو ءرمتلاو « بنعلا نم عاونأ تقولا كلذ يف اهنم دجوي هنأو
 . هؤامسأ تددعت نإو « رمخ وهف اهدعب ثدح امو« رمخلا ىمسم

 يف سيلو. ءايشأ هيلع ىفخيو « هب طيحي ال هنإف « ملعلا نم غلب امهم ملاعلا نأ- ۲
 هنأ ىنمتو « ثالثلا لئاسملا هذه هيلع تلكشأ اذه نب

 . إم يبنلا نم نهب هملع يف قث

 هللا نع غلبو« ةنامألا ىدأو « ةلاسرلا متأ دقف « نهنيبي مل مي يبنلا نأ همي

 . مي لوسرلا هب ءاج ام عيمجب طيحي دحأ سيل نكلو. نهنم اًنأش لقأو ىفخأ وه ام

 .٠ بأل وأ ءاقشألا ةوخإلا عم دحلا ثيروت ىلوألا ةلأسملا- ۳



 روهشملا يف دمحأو «يعفاشلاو « كلام : ةثالثلا ةمئألا مهنمو .ءاملعلا روهمجو «تباث نب ديزف

 نع ةياورو « ةفينح وبأ هعبتو « قيدصلا ركب وبأو . هباب يف روكذم ليصفتب ةوخإلا عم هنوكرشي « هنع

 . بألا ةلزنمب هنولعجيو هب ةوخإلا نوطقسي هعابتأو مالسإلا خيش رايتخاو «دمحأ مامإلا

 ةيآلا صن وه اذهو «ركذ دلاو الو دلو هل سيلو «تومي يذلا :اهانعمو ةلالكلا ةيناثلا - 5

 . دلولا ءافتنا يف ءاسنلا ةروس رخآ يف يتلا

 لاق ءدلاولا عم فصنلا اهل ضرفي ال تحخألا نأل ؛دلاولا ءافتنا لما دنع اهنم رهظيو

 . ۷١] :ءاسلا | كرت ام فصن اَهَلَف تخأ هلو دلو هل سيل كله ؤرما نإ# : ةيآلا يف ىلاعت

 نيعباتلاو ةباحصلا روهمج هيلعو «قيدصلا ركب يبأ ريسفت وهو «ةلالكلل ريسفتلا اذهو

 . عيمجلا نع هللا يضر ةعبرألا ةمئألاو «ةعبسلا ءاهقفلاو «هثيدحو نمزلا ميدق يف «ةمئألاو

 . اهيف ءاملعلا فلتخا يتلا لئاسملا نم اذه لعلو ءابرلا نم باوبأ ةيناثلا - ه

 . هنم تسيل اهنأ هداقتعال ؛ مهضعب اهّلحأو ءابرلا نم اهنأ هداقتعال «مهضعب اهمرحف

 . اهراهنك اهليل «ءاضيبلا ةجحملا ىلع انكرت دقو يفوت هع يبنلاف ةلمجلابو

 رخآلا غلبي ال ام ةنسلا نم مهضعب غلبيو «فلتخت ءاملعلا ماهفأ نكلو

 هللا مهمحر .نسح دصقم وذ مهنم لكو «مهنيب فالخلا أشني «راذعألا نم ههابشأو انه نمف

 . نيعمجأ ىلاعت

 س ةئامئالثلا ا

 زكسأ بارش لك» :لاقف عنبلا نع لسم هل يلا نأ : شن ةشئاع نع | ۳۹١
 .[(۲۰۰۱) مقر ملسمو ((0087)و (0086)و ( ۲ 0 مارح وھت

 . لسا يت :عذبلا :كاف لا

 ماع باوجب مّ ىتأف «لسعلا ذيبن وه يذلا © عتبلا برش نع ما يبنلا لكس
 بارش لكف .ةدحاو ةقيقحلاو ءادحاو ىنعملا ماد ام «ءامسألا فالتخاب ةربع ال هنأ هدافم . لماش

 . هبر نع هنايب نسحو « خي هملك عماوج نم وهو. ذخأ عون يأ نم ؛مّرحم رمخ وهف ءركسأ

 . ةرخآلاو ايندلا يف ةيرشبلا دعسي امب هتثعب ةدم يف ملعلا نم ءاج اذهبو

 )١( لسعلا ذيبن وه «ءاتلا نوكسو ءابلا رسكب : عتبلا .



  ةئامئالثلا دعب نوعستلاو يداحلا ثي م

 1 :لاقف رمح حاب انالُف نأ رع علب :لاق ین ا

 وحشلا مِهْيَلَع تمرح دوهيلا هللا ل اتاق» :لاَق هدوم هللا لوسر نأ مّلعي ملأ ؛ اًنالف

 . !(1945) مقر ملسمو 20450)و (۲۲۲۳) مقر يراخبلا| . (اهوعابف اهولمحف

 ١ ىلامجإلا ىنعملا د“

N e EE 

 ع يبنلا ءاعذك اع هيلع اعد هه ع ناف الو فكم اح تهر ايعا

Eدقف «هلوسرو هللا ةعداخم هنأل ؟ مارح ليحتلا نأ ملعي ملأ هلا  

 عافتنالا ىلإ دع «موحشلا مهيلع هللا مرح امل «دوهيلا هللا لتاق : هانعم اميف م ايا يبنلا لاق

 :-اعادخو ًاليحت - اولاقو هنمث اولكأف ؛هوعاب مث ؛هوباذأف «هتفص نع محشلا انزع ذإ هليل اب اهي

 . مهعداخ وهو هللا نوعداخي مهو (انيلع مرحملا محشلا لكأن مل"

 ! ةيزحلا نا

 .ناك عون يأب ؛ةناعإ وأ ؛لمع وأ ءءارش وأ «عيبب ؛رمخلاب ةلماعملا ميرحت - ١

 هر وو EES نإف «ليحلا ميرحت - ۲

 ءاهوعابو اهوباذأ - موحشلا مهيلع تمرح امل - نيذلا دوهيلا هباش ذدقف هعاب نم - ۳

 . ةعداخمو ًةليح ءاهنمث اولكأو

 ٠ قيرط يأب هيلإ لصوتلا حابي ال هنأل ؟مارح هنمث مرحم لك نأ - ٤

 ٠ ةعفان ةدعاق يهو «دصافقملا ماكحأ اهل لئاسولاف

RP 



2 

 صح ايو 8 @ 220 ه5 ê 2: < 27 20 O FD هج DD DD ماجمحألإ طمع 2رن

 تاج 1

 1 ا TT ا ل ل ا

 دعب كوعستلاو ثلاثلا ثيدح ا س ١

 اوست ال : وقي میا + هللا لوسر تعمس :لاق هلي َناَمَيْلا نب ةفيذدح نع "9!

 e .ةضفلاو بهذا ةينآ يف اوبرشت الو «جابيلا الو نيرا

 ملسمو (0۸۳ )و (076)و )۳۲ر (645) مقر يراخبلا] . «ةرخآلا يف مكلو ايندا يف مهل

 ٩۷ -Y). / 5) مقر

 ١ ىلامجإلا ىنعملا د:

 ةعويملا نم - رّكّذلل - امهسبل يف ل ؛جابيدلاو ريرحلا سبل نع لاجرلا مكي يبلا ىهنا
 امك . ةوتفلاو «ةوقلاو «ةنوشخلا هنم بلطي لجرلاو . تافرتملا تامعانلا ءاسنلاب هبشتلاو «ثنأتلاو

 يف امل ؛امهتينآو ةضفلاو بهذلا فاحص ىف برشلاو لكألا نع ءاسنلاو لاجرلا نم ًالُك ىهن

 ءاضقل دقنلا صيخر نودجي ال نيذلا ءارقفلا بولق رسكو «ءاليخلاو «رجفلاو «فرسلا نم كلذ

 . نيلماعتملا ىلع نيدقنلا قييضت نم هيف الو «مهتاجاح نم يرورضلا

 يف مهتابيط اولجعت نيذلا رافكلل ايندلا يف امهيف لكألا نإ» : متيم لاق امكو

 اذإ ةمايقلا موي - ةصلاخ نوملسملا اهيأ - مكل يهو . «اهب اوعتمتساو ايندلا مهتايح

 ءايندلا يف لاجرلا نم ريرحلا سبل نم نأ امك . هدنع اميف اعمطو ىلاعت هللا نم اًقوخ اهومتبنتجا

 . ةرخآلا يف هسبلي نل هنإف اذلو «هتعتم لجعت دقف

 . باقعلا ديدش هللاو (هنامرحب بقوع هناوأ لبق اًئيش لجعت نمو)

 : سيتيدحلا نم داقتسد ام د:

 هنا نم ىلع ديدشلا ديعولاو نوكذلا ىلع حانينلاو نيرا نيل عير كا



DODD DRDO DDOD DB @ DD 2 @@ماما اسالل  

 ىلع هميرحتو «ءاسنلل هلحو . جاوزألل ةنيزلا ىلإ ةجاح يف نهنوكل ؛هسبل ءاسنلل حابي - ۲

 . ءاملعلا عامجإب «لاجرلا

 امهنوكل ؛ثانإلاو روكذلل ءامهتينآو ةضفلاو بهذلا فاحص ىف برشلاو لكألا ميرحت - ۳

 . حرشلا يف للعلا نم انركذ الو «ةرخآلا يف نيملسمللو ءايندلا يف رافكلل

 نم برشلاو لكألا ركذ اولعجو «تالامعتسالا رئاس برشلاو لكألاب ءاملعلا قحلا - ؛
 مَنِ امَْلَظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ : ىلاعت هلوقك «بلاغلاب ريبعتلا باب

 .ءاليتسالاو تالامعتسالا عيمجل ماع وهو ٠١! :ءاسلا] ارات مهنوطب يف نولكأي

 ال ءايشألا نأ نم (ةيميت نبا» مالسإلا خيش مالك نم مدقت ام ديعولا اذه يف يرجي - 0

 رانلا يف دولخلا ثيدحلا رهاظ نإف الإو ءاهعناوم ءافتناو اهطورش عامتجاب الإ متت

 . ريرحلا سبآلل

 سه ةئامثالثلا دعب نوعستلاو عبارلا ثيدح ا ه
 ال[ ريزحلا نبل نعي ی هت هللا َلوُسَر نأ : كلف باطلا نب رمع نع 94|

 لسو 6۸0 قر يراك طولا اسلا هيعبصإ هل هللا لوسر اتل عقرو) ١. اذكه

 )١5 / 50١59(1. مقر

 نبع بصإ عضْم الإ برا سل نع تم ل لوى : ماس دو - - هم 0
 .10034 / )٠١ مقر ملسمإ . مير وأ

 ١ تددحلا نم دافتسم ام ×

 ١ - ءاسنلا نود لاجرلا ىلع «ريرحلا سبل ميرحت هيف .

 . هريغل اًعبات ناك اذإ «عبرألا وأ ثالثلا وأ نيعبصإلا ردق ءانثتسا هيف - ۲

 .كلذ وحن وأ ةعاس وأ «ةحبسم طيخك هريثك الو هليلق «هنم لحي الف درفنملاامأ -

 س ةئامئالثلا دعب نوعستلاو سماخ ا ا ثيدحلا س

 نسحأ ءارمح ةَلح يف ةمل يذ نم تيار ا لاق ا بزاع ۽ نب ءاربلا نع ! 59 |

 ریصقلاب سی نيبكنملا نيب ام ديعب < يكلم ىلإ برضَي رعش هل ١ تيم هللا لوسر نم

 .1 (۲۳۳۷ / )٩۲ مقر ملسمو «0901) مقر يراخبلا| . ليوّطلاب الو

 نأ ىلوألاف نيقباسلا نيثيدحلا نم ءانئتسالاك هنأل ؛هتمدقو ۹۷١ وه -- فنصملا بيترت بسح - تيدا اذه )١(

 ش . حراش - ها - امهيلي



 : بيرغلا *#
 را رحل د ركاب سلا سل رولر مدل ع دلل

 . نيبكنملاب تملأ اهنأل ؛(ةمل١ تيمس (ةمج -) وهف نيبكنملا غلب اذإف «نذألا

 : نيديدحلا نم دافتسي ام +

 هلاق ام اهنسحأ نا ءاملعلا هلمحف «هنع يهنلا درو دقو ءرمحألا سبل زاوج هيف - ١

 . ةربحلا ‹ يع يبنلا هسبل يذلا رمحألاب دارملا نإإ : (ميقلا نبا نيدلا سمش»

 0 صلاخلا رمحألا دارملا سيلو «ضيب مالعأو رمح مالعأ هيف يذلا

 هيفف ًاليلق امهتحت وأ امهقوف وأ نيبكنملا غلبي ىتح سأرلا ريفوت نسح ىلع ليلد هيفو - ۲
 كرتو هضعب صقب مهسوؤرب مويلا بابشلا ضعب هلعفي ام هنم سيلو «ءادتقاو لامج

 ةعشبتسم ةلثمو ةحبقتسم ةعدب هذهف !تيلاوتلا) اهنومسي يتلا ةلثملا كلت ءرخآلا ضعبلا

 نع مهدنع ةودق مهب ىفكو «ةجنرفتملاو جنرفلا لمع هنكلو . هوركملا عزقلا وهو

 نوعجار هيلإ انإو هلل انإف .هقّلخو هقلخت يف مي يبنلا

 نسحو «ردصلا ةباحرو رعشلا نسح نم رهاظلا مو يتلا یل ناني تیا یک

 .اریثک اًميلست شرع امهب ىلاعت هللا هلمك دقو قالا نسخ ناونع قتلا نيبحو:.ةفاقلا

 س ةئامئالثلا دعب كوعستلاو نيواسلا ثيدح ا چ
2000 

للا لوسر ارم : لاق هوښ بزاع نب ءاربلا نع ۱
 : عبس نع انهو عبس تير ه

 ١- ةزاتجلا عابتاو - ۳ . ضيررمْلا ةدايعب اّنرمأ .

 .(مسقملا وأ) مَسقْلا ر 8 8 . سطاَعلا تيمشتو ب

 . يعادلا ةباجإو - م ولظملا رصنو -م

 مالسلا ءاشفإو ۷

 : اناهنو
 ١- ةضفلاب تلا نعو -۲ . بَهڌلاب ب (متحتلا نع ع وأ) متاوخ نع .

 ٣ ٴيسقلا نعو -4 : نالا نعو .
 قربتسإلاو ٦- . ريرحلا سبل نعو ٥-

 . جابيدلاو تال

 (۸1۳٥)و (۹٤۸٥)و (0-0560)و (5770)و (011/6)و (٥٤٤۲)و )١١9( مقر يراخبلا|

 .5059(1) مقر ملسمو ((7770)و (1۲۲۲)و



 ماالعلا ٍمغقللل نر و ضظضذ وك ص ضن انج 5 ۲ تع

 5١١(1: /۳)إ «ةغللا سيياقم» يف سراف نبا لاق . ةمجعملا نيشلاب : سطاعلا تيمشت

 ودع حرف لصألاف ٠ ضومغو لاكشإ هيف ام ضعب هنع ذشيو «حيحص لصأ !ءاتلاو ميملاو نيشلا|

 لاقي ام وهو «سطاعلا تيمشت مهتيمست «ضومغو لاكشإ هيف يذلاو . هيداعي نم بيصت ةيلبب

 . اًئيمشت (هللا كمحري» هساطع دنع

 .هل تمشم وهف ريخب دحأل عاد لكو . هل ءاعد « سطاعلا تيمشت : ليلخلا لاق

 .هملع يفخ يذلا ءيشلا نم - يدنع - وهو «ةملكلا هذه يف انغلب ام رثكأ اذه

 . سراف نبا مالك « ها . هلهأ باهذب بهذ مث ءايدق ملعي ناك هلعلو

 . !ةتامشلا كنع هللا دعبأ - ةمجعملاب - هانعمإ : بلعث لاقو

 ءراثولا نم ذوخأم «ميملا رسكب («ةرثيم ١ عمج «ةثلثم ءاث مث «ءاي اهدعب ميملا حتفب : رثايملا

 . ءاي - اهلبق ام راسكناو اهنوكسل - واولا تبلق

 . اهنيلو اهتراثول (رثايم تيمسو . جابيدلاو ريرحلا نم ذختت بكارم يهو

 يف ةيرق (سقلا7 ىلإ بسنت «زخ بايث «ةددشملا ةلمهملا نيسلا رسكو فاقلا حتفب : يسقلا

 : 1077 /5) ننسلا ملاعم يفإ يباطخلا لاق . نيسلا ففخيو «فاقلا رسكي «نيثدحملا ضعبو . رصم

 . ماشلاو رصم نم اهب ىتؤي « ةعلضم بايث يه امنإو « سوق عمج هنآل ؛ طلغ وهو
 .ةيبرعلا ىلإ تلقن ةيسراف ةملك «جابيدلا نم ظلغ ام : ةزمهلا رسكب : قربتسإلا

 + ىلامجإلا ضشعملا *:
 «نييرك لمعو قلخ لك ىلع ثحي هنإف اذلو «قالخألا مراكم متيل متيم يبنلا ثعب

 ضيرملا ةدايع «يهو اهب رمأ يتلا ءايشألا نم ثيدحلا اذه يف ام كلذ نمو . حيبق لك نع ىهنيو

 عباتلل رجألا نم كلذ يف امل ؛ ةزانجلا عابتاو . هل ءاعدو «هنع حيورتو «ملسلملا قحب مايق اهيف يتلا

 هللا دمح اذإ ءسطاعلا تيمشتو . رابتعالاو ةظعلاو «رباقملا لهأ ىلع مالسلاو «عوبتملل ءاعدلاو

 الثل ؛همسق ربتف «ررض كيلع سيلو ءيشل كاعد اذإ «مسقملا مسق راربإو . هللا كمحري : هل لاقيف

 مولظملا رصنو . كيلع هتلاد متتو «هرطاخ ربجتو «هتوعد بيجتلو «هنيمب نع ريفكتلا ىلإ هجوحت
 . ركنملا نع يهنلاو رشلا نع هفكو «يدتعملا عفدو ؛ملظلا در نم هيف امل ؛ هلاظ نم

 «ةشحولا «عانتمالا يفو «سوفنلا ةيفصتو «بولقلا نيب اًبيرقت كلذ يف نأل كاعد نم ةباجإو

 . ةبحتسمف «هريغل تناك نإو «ةبجاو ةياجالاف «اوڑل ةوعدلا تناك نإق . رفانتلاو



 on (rr) هدمدم همممدم ممم مدع مچ ةدمع حرق
 نم نيملسملل ءاعدو «ةنسلل ءادأ وهو ءدحأ لكل هراهظإو هنالعإ وهو «مالسلا ءاشفإو

 هومتلعف اذإ ءيش ىلع مكلدأ الأ) :ثيدحلا يف ءاج دقف . ةدوملا بلحل ببسو «ضعبل مهضعب

 ٠ .«مكنيب مالسلا اوشفأ ؟ متبباحت

 نم هيف امل ؛لاجرلل بهذلا متاوخب متختلاف «ثيدحلا اذه يف اهنع ىهن يتلا ءايشألا امأ

 نم هيف امل ؟ةضفلا ةيناب برشلا نعو . ةنوشخلا اهاميس يتلا ةلوجرلا ءافتناو «ةعويملاو ثنأتلا

 . ميرحتلاو عنملاب ىلوأ تالامعتسالا رئاسف هيلإ ةجاحلا عم برشلا عنم اذإو ءرطبلاو فرسلا

 اهنإف . لاجرلا ىلع ريرحلا عاونأو «قربتسإلاو «جابيدلاو «ريرحلاو «يسقلاو «رثايملا نعو

 ةبالصلاو طاشنلا هنم بلطي لجرلاو . ةعدلاو ةلاطعلا ببس امه نيذللا فرتلاو نيللا ىلإ وعدت

 . هنطوو همرحو هنيد نع عافدلا بجاوب مايقلل E نوكيل ؛ةوتفلاو

 : تيدحلا نم داقتسد ام

 هكرت ىلع بترتي ناك وأ «نيدلاولاك «هرب بجي ناك اذإ بجتو ضيرملا ةدايع بابحتسا - ١

 . ةدسفم

 نم مايق عم طقسي : ةيافك ضرف وهو ءاهنفدو اهيلع ةالصلل زئانجلا عابتا بابحتسا - ۲

 . هكرتف هيلع ردقو هلاحب ملع نم مثأ الإو ءيفكي

 هلف نفدت ىتح اهدهش نمو «رجألا نم طاريق هلف اهيلع يلصي ىتح اهعبت نمو -
 ةياهن ىلإ بجاو وهو («هللا كمحري» : هلوقب هللا دمح اذإ سطاعلا تيمشت . ناطاريق

 . ءافشلاب هل وعدي نهدعيو «تارم ثالث

 . مثإ ريغ يف هبلط ةباجإو بلقلا ربج نم هيف امل «بحتسم وهو «مسقملا مسق راربإ - 5

 ءرشلل در هيفو . ركنملا نع يهنلا نم هنأل ؛هتعاطتسا ردقب مولظملا رصن بوجو هيفو - ه

 . ملاظلا فكو «مولظملا ةناعإو

 ىلع ردقي ال ركنم مث نكي مل نإ ةباجإلا تبجو سرعل تناك نإف . ةوعدلا ةباجإ - ١

 .تبحتسا ةحابملا تاوعدلا نم هريغل تناك نإو هتلازإ

 . رش عفد وأ «ةنيغض ةلازإ نم اهيلع بترتي امب دكأتتو

 .ءاخإلاو ةبحملا ىلع ناونعو «ةمالسلاب ءاعد هنأل ؛نيملسملا نيب مالسلا ءاشفإ - ۷

 . عئاملا بابشلا نم ريثك هب يلتبا دقو «مرحم وهف «بهذلا متاوخب لاجرلا متخت نع يهنلا- ۸

 نم (541) مقر هجام نباو «(۳۹۱ / ۲) دمحأو .(0191) مقر دواد وبأو «(08/97 ) مقر ملسم هجرخأ )١(

 . حيحص ثيدح وهو هت ةريره يبأ ثيدح



 مال اري “* O O®DODDODDODODDDDOD® v۳ ل ج <

 الإ ,تالامعتسالا رئاس هب قحلأو ,بهذلا هنم مظعأو قضفلا ةينآب برشلا نع يهنلا 4

 , حالسلل

 ٠ - لاجرلل جابيدلاو قربتسإلاو نيرحلاو يسقلا سبل نع يهنلا .

 كلذ وحنو ناطيحلا وأ باوبألل ًروتس اهلعج كلذكو سولجلل رثايملا لعج هلثمو ,

 سبلبو لجرلل ريرحلا سبلب ةلطاب ةالصلاو تاناويحلا روص هيف ام اذكو . مرحم وهف

 ءاستلاو لاجرلل ںوص هيف ام ,

 ةئامثالثلا دعب نوعستلاو عباسلا ثيدح ا اه

 ناکف CoE متطصا و هللا لوسر نأ : عب رمع نبا نع ۹۷ |

 عر ريما ىلع سج نإ م . كلذ لم ساتلا عصف هس اإ همك نطاَب يف هصَف لعجي

 ال اود :لاق مث هب ىَمَرَف ؛ لحام نم ص لَمْ احلا اه سبأ تنك ينإ١ :لاقف
 (35301)و (0۸۷ )و (08517)و )6۸٦٥( مقر يراخبلا] مهميتاوخ ( سانلا ذب . «(دَيأ هسا

 ء(١۸۷٥) مقر يراخبلا , (( ىتميلا هد كش فل يفو) [(۲۰۹۱) مقر 8 (۷۲۹۸)و

 00 ملل( دل رونو
 ١ تيدحلا نم دافتسم ام +

 كلي يبنلا ةنيز نم هنأو ېتختلا بابحتسا ىلع ليلد هيف - ١

 هللا مسا هيف ناك اذإ ياكل لادا ن ضمنا و نم حي ا کک

 . ىلاعت
 . خسن مث ّالوأ لاجرلل اًحابم ناك بهذلا متاخب متختلا نأ ۳

 همسقو هب هيمرو يبهذلا متاخلا خت و س يبلا عزنو لاجرلل بهذلا متاخب مت تلا ميرحت 4

 , دبأ هسبلي الأ

 عزن ةعاس مهميتاوخ اوعزن ذإ ؛ فو يبنلاب مهئادتقا ةعرسو مقةباحصلا لضف -

 . مدي هماخ

 ءايشألا ةرشابمل ةدعم لامشلاو ,بيط لكل نيميلا نأل ؛ىنميلا ديلاب متختلا نوكي نأ 5

 .ةباطتسملا ريغ
 نايبو ,بهذلا متاوخ سبل نع رجزلا ءاهريغو ةمدقتملا ثيداحألا نم هلاثمأو اذه يف -۷

 .عرشلل فانم بهذلاب مهمتختب مويلا سانلا نم ريثك لمع نأ
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 ٠ ةقشمل تغلب :يأ ءاداهج تدهاج : لاقي «ةقشملا - ةغل - هلصأ ؛ميجلا رسكب : داهجلا

 ٠ قيرطلا عاطُمو «ةاغبلاو رافكلا لاتق يف دهجلا لذب : اعرشو

 ثحلاو “هب رمألا يف صوصنلا ترثاكت دقو ٠٠٠ عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب هتيعورشمو

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ اهنم ءيش يتأيسو ٠ هيف بيغرتلاو “هيلع

 ملعلا عم اًعيمج اومثأ الإو ؛نيقابلا نع طقس «يفكي نم هب ماق اذإ ؛ةيافك ضرف وهو
 ٠ نيع ضرف نوكيف عضاوم ةثالث يف الإ «ةردقلاو

 ٠ فارصنالا مرحو نيعت «ناقيرفلا لباقت اذإ : لوألا

 ٠ هتمواقم تنيعت ءاهرصاحو دلبلا ودعلا لزن اذإ : يناثلا

 ٠ ىلاعت هلوقل ؛هنيعب الحار صح وأ ءاماع (رافنتسا سانلا مامإلا ريفنتسا اذإ : ثلاثلا '
 . 16+ :ةيوتلل# ضرألا ىلإ متلقانا هللا ليبس يف اورفنا مكل ليق اذإ مكل ام اونمآ نيذلا اهيأيإ#

 1 «اورفتاف مكرفنتسا اذإو» : مع هلوقلو

 «سفنلا ةدهاجم امأف ؛قاسفلاو ناطيشلاو سفنلا ةدهاجم ىلع داهجلا قلطيو : ءاملعلا لاق

 عفد ىلعف ناطيشلا ةدهاجم امأو ٠ اهميلعت ىلع مث ءاهب لمعلا ىلع مث ؛نيدلا رومأ ملعت ىلعف

 لاملاو ناسللاو ديلاب عقتف رافكلا ةدهاجم امأو *تاوهشلا نم هنيزي امو تاهبشلا نم هب يتأي ام

 ٠ بلقلاب مث ناسللا مث ديلابف قاسفلا ةدهاجم امأو «ندبلاو

 : مالسإلا ىف برحلا ةعيبط +

 فيسلاب رشتناو ؛فسعلاو فنعلا ىلع ماق مالسإلا نأ ىلإ : نيرشبملا نييبرغلا ضعب بهذ
 ٠ هيف لوخدلا يف هاركإلاو رسقلا ىلع دمتعاو “ءامدلا ةقارإو

 يمالسإلا نيدلا يف لهج نم امإ «ئشان وهو «ئطاخ معز اذه : لوقن نأ : باوجلاو

 ٠ نيدلا اذهل ءادعو ةيبصع نع ئشان امإو ؛هصوصنو هتاوزغو هتاحوتفو

 ٠ هنم ريفنتلاو هعيشبت نوديري مهف
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 ةظعوملاو ةمكحلاب ةوعدلا ىلع ماق يمالسإلا نيدلا نأل ؛اعيمج نيرمألا نم ئشان هنأ قحلاو

 .مالسإلا نم قتشم مالسلا نإف «هيلإ اعدو مالسلاب ىدانو «ةنسحلا

 ءارمأل ميا يبنلا اياصو اهنم يتلا .ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرسقلا صوصن عبتت نمو

 مالسلاو «ةمحرلاو ةمكحلاب ءاج مالسإلا نأ ملع «تاوزغلا يف يب هتريس اهنمو «هشويج

 . داسفإلاب ال حالصإلاب ءاج هنأو «مائولاو

 هلوق أرقاو . ٠١١ :ةرقبلا | «يغلا نم دشرلا نیست دق نیدلا يف هاركإ ال# : ىلاعت هلوق أرقا

 اوُوُكي یَتح سالا هرکت تنأفأ اعيمج مهلك ضرألا يف نم نمآل كبر ءاش ولو 9 :ىلاعت
 4 نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال :  ىلاعت هلوق ًارقاو 8 :سنؤيإ «نينمؤم

 1 .ةحسملا| ( نيطسقملا بحي هللا نإ مهي ارطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم مكوجرخي

 . 1۹٠ :ةرقبلا © اودتعت الو مكنولتاقي نيذّلا هللا ليبس يف اولتاقو > : ىلاعت هلوقو

 . ةريثك ىنعملا اذه ىلع ةلادلا تايآلاو

 . كلذب ةقطان هداوقل هاياصوو «برحلا يف مكي يبنلا لامعأ لكف ةنسلا امأو

 ىلع ًاريصأ رم اذإ ناك !(0111/) مقرإ (ملسم ١ يف يذلا ةديرب ثيدح يف مع لاق

 .ًاريخ نيملسملا نم هعم نمو هللا ىوقتب هسفن ةصاخ يف هاصوأ «شيج وأ ةيرس

 و لاول الو اوزضا ناب رف نم اولتاق هلل ليبس يف هللا مساب اوزغا 57
 قفتم «نايبصلاو ءاسنلا لتق نع» : منيع ىهنو . (اديلو اولتقت الو ءاولثمت الو ءاوردغت

 ءارردغت الو ناب رفك نم هللا ليبس يف نولتاقت .هللا مساب اوجرخا» : مدي لاقو . "هيلع

 اوادقت الو : لاقو . (عماوصلا باحصأ الو نادلولا اولتقت الو ءاولثمت الو ءاولغت الو

 . 11115 مقر دواد وبا . (اًيناف خيش

 ماشلا عابرأ نم عبر ىلع اريمأ هثعب نيح «نايفس يبأ نب ديزي قيدصلا ركب وبأ ىصوأو

 : لالخ رشعب كيصوم ينإ» : هلوقب
 ال ا . ةأرما اولتقت ال - ١

 . ًارمثم ارجش عطقت الو - ٤ . امره اريبك الو -

 . ةاش نرقعت الو - ١ . ًرماع برخت الو -

 . V٤) / 75) مقر ملسمو «”015) مقر يراخبلا هجرخأ (۱)

 5١١(. مقر 6 / )١5 دنسملا ىف دمحأ هجرخأ (۲)
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 .هقرحت الو ًالخن نقرغت الو -۸ . هلكأمل الإ ًريعب الو -۷

 (نبجت الو - ٠ .للغت الو -4

 .1444/1] أطوملا يف كلام هاور

 ةيآلا ىنعم ٠٠١ ةرقبلاإ *نيدلا يف هاركإ ال لات هلق ليغ يرابنألا نبا لاقو

 هيلع يوطنتف بلقلا هب دهشي ملو هيلع هاركإلا ةهج ىلع رهاظلا نم هب نيدي ام نيدلا سيل

 . بلقلا يف دقتعملا وه نيدلا امنإ نئامضلا

 هلتاق نم لتاق امنإ هنأو . طق هنيد ىلع ادحأ هرکی مل هنأ هل نيبت « مكرم يبنلا ةريس لمأت نمو

 يفي نأ ىلاعت هللا هرمأ لب ؛ ؛هدهع ضقني ملا تنده ىلع اًميقم ماد ام هلتاقي ملف هنداه نم امأو .

 .17 ةبوتلا] مهل اوميقتساف مُكَل اوماقتسا مف : ىلاعت لاق امك هل اوماقتسا ام مهدهعب مهل

 يف مهازغ هدهع اوضقنو هوبراح املف . مهنيد ىلع مهرقأو دوهيلا حلاص ةنيدملا مدق الو

 اضيأ اردب 7 مويو (قدنخلا ! مويو ادحأ 7 موي هودصق امك كلذ لبق هنوزغي مه اوناكو ههرايد

 . مهلتاقي مل هنع اوفرصنا ولو هلاتقل اوؤاج مه

 بد يف سالا لجو افر ٠ ةتبلا هنيد يف لوخدلا ىلع اًدحأ ه هركي مل یا هنأ دوصقملاو

 ا هللا لؤسو: ةنأو ىدهلا مهل نيبت امل هتوعد يف اولخد ضرألا لهأ رثكأف . اعوطو ارايتخا

 ًادحأ اوهركت ال :يأ ٠٠١ ةرقبلاإ (نيدلا يف هاركإ الإ# : یلاعت هلوق دنع ريثك نبا لاقو

 دحأ هركي نأ ىلإ جاتحي ال هنيهاربو هلئالد ةيلج حضاو نيب هنإف مالسإلا نيد يف لوخدلا ىلع

 ٠ ةنيب ىلع هيف لخد هتريصب رونو هردص حرشو مالسإلل هللاهاده نم لب ٠ هيف لوخدلا ىلع

 . اروسقم اهركم نيدلا يف لوخدلا هديفي ال هنإف هرصبو هعمس ىلع متخو هبلق هللا ىمعأ نمو

 هئدابمو مالسإلا حور نم مهفي يذلا وهو نيثك بابلا اذه يف نيققحملا ءاملعلا مالكو

 ريفنتلاو ليلضتلل *هنيشيو ههوشي امب هوفصي نأ الإ نوبأي مالسإلا ءادعأ نكلو .هدصاقمو

 ةددهملا ةديقعلا نع عافدلا اهيلع لمحو كلوقعلاو بولقلا تحتف يتلا « ج هتاوزغو

 ضحدت ؛نسحأ يه ىتلاب ةلداجملاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هتوعدو هتادهاعمو هتالماعمو

 ٠ نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس نع لض نمب ملعأ كبر نإف معازملا كلت

 : لاق ثيح اداعملا داز  باتك يف مْيَقلا نبا كلذ نيب دقو

 زع هبر يقل نيح ىلإ ثعب نيح نم نيقفانملاو رافكلا عم هيده قايس بيترت يف : لصف
 ٠ لجو



 مالعلا ريسيت كو يجز هج اج نجج 0 22 >> ه6 VFA | تت

 هرمأف «هتوبن لوأ كلذو «قلخ يذلا هبر مساب أرقي نأ ىلاعتو كرابت هبر هيلإ ىحوأ ام لوأ

 1 ا ربا ملو هسا ارق نأ

 !؟:ملقلإ 4أرقا» : هلوقب هابنف :١-1 ريدلإ ( رذنأف مف © رثدملا اهيأي» : هيلع
 نم هلوح نم لزنأ مث «هموق رذنأ مث «نيبرقألا هتريشع رذني نأ هرمأ مث 4 رثدملا اهيل ب هلسرأو

 ريغب ةوعدلاب رذني هتوبن دعب ةنس ةرشع عضب ماقأف «نيملاعلا رذنأ مث « ةبطاق برعلا رذنأ مث «برعلا
 لتاقي نأ هرمأ مث «لاتقلا يف هل نذأو «ةرجهلا يف هل نذأ مث. حفصلاو ربصلاو فكلاب رمؤيو « لاتق

 . ه١. هلل هلك نيدلا نوكي ىتح نيكرشملا لاتقب هرمأ مث « هلتاقي ملو هلزتعا نمع فكيو « هلتاق نم

 مهتوعد دعب مهتمجاهمو رافكلا لاتق بوجو لاتقلا يف ةريخألا ةلحرملا نم ملعيو : تلق

 ؛طقف ةعفادم سيل مالسإلا يف رافكلا لاتق نإو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت ىتح مهيلإ راذعإلاو

 . هلل هلك نيدلا نوكي ىتح ةيداهج ةكرح وه لب

 . زيزع يوق هنإ «هتملک يلعي نأو «هنيد رصني نأ هللا لأسن

 س ةئامئالثلا دعب ا ا ثيدح ا س

 هيف يقل يتلا هماّيأ يف هيي هنا لوس نأ كف ۾ یوا يبأ نب هللا دبع نع 44|

 علا ءاَقل اوتمتت مت ال «ساّنلا اهيا اقف مهيف ماَق سمشلا تلاَم اإ ىتح را ودعا
 . «فويسلا لالط تح لبا نا اوملعاو اوريصا هوتيل اإ املا هل اواو

 .بارحألا ماهو ا يرخمو باتكلا لزم مهلا : ا يتلا ؛ لاق م
 )٥۱)و (۳۰۲۵)و و (٥۲۹۹)و (rary) مقر يراخبلا| . (مهْيَلَع اًترصلاو

 . )۱۷٤۲([ مقر ملسمو «(٩۸٤۷)و (5195)و

 + ىلامجإلا ىنعملا +

 رافجاو نورخلاو جتا هن كلت يف امل ءودعلا ءاقل ينم نع هنمأ ميا يبنلا ىهني

 ىلاعت هللا اولأسي نأ مهرمأو . نيبولطملا مزحلاو ةطيحلل ءافتنا وه يذلا ؛مهئاردزاو ءادعألا

 -رصنلا بابسأ نيب مث . ءادعألا ءاقل اهنمو «ةرخآلاو ايندلا تاهوركم نم ةمالسلا يهو «ةيفاعلا

 تقو هنإف «لاوزلا دعب دربلا تاقوأ يف لاتقلا يرَحَتو ربصلاو تابثلا يهو - مهودعب اولتبا اذإ

 ؛ مهتدعو مهتوُق ىلع اولكُتي الأو ءرصنلا تقو نيحيو ماسجألا طشنت كلذ يفو حايرلا بوبه
 ىلإ لسوتف «نطوملا كلذل اًبسانم ءاعد ركذ مث . ءادعألا لذخو رصنلاو نوعلا ىلاعت هللا اولأسي لب

 «نيدلا معنب لسوت وهو «هماكحأو هرئاعش راهظإل ؛لاتقلا نس يذلا باتكلا لزنم هنوكب ىلاعت هللا



 هج (r) ةممدصع ممم ممممم ll moc عرق
 انرصنب تمعنأ امكو ,ةرخآلاو ايندلا معنل هب ًالماش اهيف ايندلا ةمعن وه يذلا باحسلا هئارجإو

 مهمزهاف مويلا كلذ يف هيلع لتاقن ام ىلع مويلا لتاقن نحنف ءانرصناف ,بازحألا موي انئادعأ مْرَهَو

 هكرتب «رشلا عفدو «بسانملا ءاعدلاو ,بسانملا تقولا نايبب - رصنلا بابسأ هذهف . مهيلع انرصناو

 يهو .اهجلا لئاضف نم ةليضف نيب مث . مثيرا مظعألا دئاقلا اهيلإ دشرأ - هلولح دنع ربصلاو

 . ىلاعت هللا ليبس يف سفنلل صاخرإ هنأل ؛ةنجلا لوخدل بابسألا برقأ نم هنأ

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام د:

 نک مل ناف ناهنلا:لوأ ىف توکی نأ. یل ولار لاقلل تقولا ةسبساتم 8 ك

 بهت ىتح رظتنا راهنلا لوأ ق دا ناك :رخآ ثيدح يف ءاج امك . لاوزلا

 . 217 «ةالصلا رضحتو حايرلا
 ليلد اًضيأو مألا ةبقاع ام يردي ام يتمتملا نأل ؛ءادعألا ةمداصمو لاتقلا ا ةهارك - ۲

 مزحلا ةلق ناونع وهو ودعلا راقتحا ليلدو «نالذخلا ناونع وهو «بجعلاو رورغلا

 . طايتحالاو

 . نادبألاو ايندلاو نيدلا ةيفاعل ةلماش ىهو «ةيفاعلا لاؤس - ۳

 ٤ - راصتنالاو رفظلا يف ربكألا ببسلا هنأل يدعلا ءاقل دنع ربصلا .

 «فويسلا لالظ» : هلوق يفو . ةنجلا لوخد يف بيرق ببس هنأو داهجلا ةليضف - ه

 لاق: ..مهتع يلوي الو مهفويس هللظت ىتح يدعلا نم ٌوندلاو مادقإلا ىلإ ةراشإ

 عم ةغلابلا نم بورض ىلع لمتشملا زجوملا عماجلا سيفنلا مالكلا نم وه : يبطرقلا

 . ظفللا ةيوذعو ةزاجولا

 . هلعفي - يبنلا ناك امك ءادعألا ءاقل دنع «تابسانملا تاوعدلا هذهب ءاعدلا - <

 ةئامئالثلا لعب اا ثيدح ا و

 نزل لاق ا هللا لوسر نأ : . كلي دعس نب لهس نع 1۳۹۹|

 هيلع امو ايندلا نم ُرْيَح ةت ا نم مكدحأ طوس عضوو ءاَْيلع امو اينالا نم ربح

 رب و

 مكر يزال ءاهيف امو ابدل نم ريح ةودغلا وأ هللا ليس يف دْبَعلا اهحوري ةحورلاو

 000 / )۱۱٤١۱۱۳ مقر ملسمو (7410)و (7770-)و (۲۸۹۲)و (؟145)

 يف امك ىربكلا يف يئاسنلاو )١777(« مقر يذمرتلاو « )۲٠٠٠١( مقر دواد وبأو « (555 / 0) دمحأ هجرخأ )١(

 يف هلصأو .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدصح اذه :لاقو ١١5( / ۲) مكاخلاو ,(77” / 4) «فارشألا ةفحت »

 . حيحص ثيدح وهو نرقم نب نامعنلا نب لقعم ثيدح نم ۰ مقر 798 / 5) يراخبلا



DD DD DDD DOD ۷ ۰ ) @@مالاعلا ريسيت 2290 (2» (29> 2> (2> ا0337>  

 ةمزالم وه  ةفيفخلا ةدحوملا ءابلا حتفو « ءارلا رسكب : طابرلا : هللا ليبس يف موي طابر

 « واولا نوكسو نيسلا حتفب: طوب مهنم نيملسملا ةسارحل ,رافكلاو نيملسملا نيب يذلا ناكملا

 ,ءارلا حتفب : ةحورلا . 1( ٠ /1) برعلا ناسلإ. اصعلا نودو , بيضقلا قوف« برض ةادأ

 حتفب : ةودغلا . 15777 )٥/ برعلا ناسلإ . ةدحاولا ةرملا اهب داريو . ليللا ىلإ لاوزلا نم ريسلا

 , 1055/79 ةياهنلا!. ةدحاولا ةرملا اهب داريو , لاوزلا ىلإ راهنلا لوأ يف ريسلا  نيغلا

 : ىلامجإلا ضعملا

 امو ايندلا نم ريخ « موي ةطبارم باوث نأب هللا ليبس يف ةطبارملا لضف ملي يبنلا نيبي
 رئاودلا نوصبرتي نيذلا , ءادعألا هوجو يف ةماقإلاو نيملسملا ةسارح نم كلذ يف امل ؛ اهيف

 نم مهتنايصو نيملسملا ظفحل سفنلاب ةرطاخملا نم اهيف املو. مهيلع نومجهيف « نيملسملاب صرفلاو

 . مهودع

 اوصخريف ,هدنع اميف ةبغر, اهيف مهدهزيل ةرخآلل ةبسنلاب ايندلا ةراقح مكي نيبي مث
 هذه نأل ب اهيف امو ايندلا نم ريخ« اهيف طوسلا عضومف. هنيد زازعإ ليبس يفو هليبس يف مهسفنأ

 نراقي ال. ميعنلاو عاتملا نم هذه يف ام نألو , ةمّعَنم كلتو« ةصّخَنم هذه نألو . ةيقاب كلتو  ةيناف

 5 رشب بلق ىلع رطخ الو, تعمس نذأ الو. تأر نيع ال ام اهيف يتلا رادلا كلت ميعنب

 نم دهاجملل امل. اهيف امو ايندلا نم ريخ « ةدحاو ةرم هللا ليبس يف ةودغلا وأ ةحورلا باوثو

 , ةنجلا باوشب ىلاعت هلل ةيلاغلا مهسفنأ اوعاب نيدهاجملا نأل؛ باوثلا ليزجو رجألا ميظع

 تانج مهلخديو « مهبونذ مهل رفغيل؛ هنيدل راهظإو , هتملكل ًءالعإ  هتاضرم ءاغتبا يف اهوصخرأو

 . ميظعلا زوفلا كلذ, ندع تانج يف ةبيط نكاسمو « راهنألا اهتحت نم يرجت

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام +

 ١ - نيملسملاو مالسإلا ةنايصب « سفنلاب ةرطاخملا نم هيف امل للا ليبس يف طابرلا لضف .

 اهيف امو ايندلا نم ريخ «دحاو موي باوث نإف اذل .

 . اهيف امو ايندلا نم ريخ « ةنجلا نم طوسلا عضوم نأل ؛ ةرخآلل ةبسنلاب ايندلا ةراقح - ۲

 ناك نإو « يقابلا يف ةبغرلا نإف . ةيقاب كلتو « ةيناف هذه نأ الإ امهنيب نكي مل ولو

 وه يقابلاو , فزخلا وه ينافلاو فيك . اًفدص ناك نإو . ينافلا نم ريخ . اًقزخ

 . فدصلا



 ر کپ
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 € هج : هك هج هج EDED جت CD رماجحإلا ةطمغ رت
V41 20 250 230 3: 2 O Oهو  

 ريع ردا وأ ةدحاولا ةحورلا باوث نأل ؛ هباوث مظعو هللا ليبس يف داهجلا لضف- ۳

 اهيف امو ايندلا نم

 هللا اضرل اًبلط؛ سفنلاب ةرطاخملا نم هيف امل داهجلا ىلع ميظعلا باوشلا اذه بتر- ٤

 ‹رشبلا ةيادهل « هتعيرش e ةملك ءالعإ نم هيلع بترتي ا

 1 OE ثيدح يف امك. مالسإلا مانس ةورذ وهف

 ه ةئامعبرألا ثيدحلا چ

 (هللا نمضتا : ا لاق مدي ام يللا نس كن 2 کک

 نم لات ام التان هم م جرح ب ا ىلإ ةعجْرأ / ےل 0 ا يلع

ال)و 0 ")و (۱) 2 يراخبلا) (ةمينغ ف
 (OAV مقر ملسمو ,VET) (074ه

 لوعفم هنأ ىلع ( ملسم حيحصا يف اًبوصنم ءاج دقو . هدعب امو وه عوفرم : داهج الإ

 . داهجلل الإ جورخلا هجرخي ال يأ, هلجأل

فم ىنعمب لعاف وهف « ةيضرم يأ ةيضار ةشيع وحن « نومضم ىنعمب: نماض
 : لوع

 ا هيضام نأل؛ نيعلا بصنو « ميلا رسكو « ةزمهلا حتفب : هعجرأ وأ

 نم« ةنجلا هلخدأ نأل : هلوق ىلع فوطعم هنألف , اًبوصنم هنوك امأو. ةزمهلا لصوب [ينوعجرا

 . (واولا) : ىنعمب (وأ) : ةمينغ وأ رجأ

 . اًضيأ( ملسم) قرط ضعب يفو (واولاب) دواد وبأ اهاور دقو

 . اًضيأ رجألاب عجري « مناغلا يزاغلا نوكيف هيلعو

 . باجأف هتوعدو  ثعبناف هتثعب يأ بدتناف هتبدن : ريثألا نبا لاق : هللا بدتنا

 : نلامجالا ضعملا د:

 نع هتين اصلخم هليبس يف لتاقي جرخ نم نأ - ًالضفو هنم امرك - مزتلاو ىلاعت هللا نمض

 درجمل لب ۽ ؟نكذلا وأ لل توا غا وأ « ةيبصع وأ « ةمينغ نم « ةيويندلا ضارغألا

 « ميركلا هدعو هنع اوغلب نيذلا هلسرب اًميدصتو « ةبوثملاب نيدهاجملا دعو يذلا ىلاعت هللاب ناميإلا

2 

. 
 )١( دمحأ هجرخأ )5 /  )۲۳١حیحص ثيدح وهو. (۳۹۷۳) مقر هجام نباو ب (701) مقر يذمرتلاو.



 رجألا ًالئان هلهأو هنكسم ىلإ هعجري وأ «هليبس يف تام وأ لتق نإ ,ةنجلا لوخد هل نماض هللاف
 . . داعيلا فلخي ال هللاو . ةمينغلاو رجألا :ناينسحلا هل الصاح وأ «ميظعلا

 ١ تيدحلا نم دافتسمام

 . نيدهاجملل ريبكلا ءازجلا اذهب هسفن مزل ذإ ؛همركو ىلاعت هللا دوج - ١
 . ميظعلا هحبر ققحت ذإ هللا ليبس يف داهجلا لضف -

 امإو . نيقيدصلاو نييبنلا عم ةيلاعلا تاماقملا اهبحاص لينت يتلا ىمظعلا ةداهشلا امإف -

 . تائيسلا ريفكتو «تانسحلا ليزجب هنكسم ىلإ عوجرلا
 ظ . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءءاشي نم هيتؤي .هللا لضف كلذف .ةمينغ هعم ناك نإو -

 اذه لصحي ال هنأ ىلع ليلد هيف : 1777/5) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق - ۴

 . ةيويندلا ضارغألا ةدارإ بئاوش نم تصلخو هتين تحص نمل الإ باوثلا
 . كلذ دعب هل ضرع ام هرضي الف هللا ةملك ءالعإ وه ثعابلا لصأ ناك اذإ : يربطلا لاقو

 س ةئامعبرألا دعب دحاولا ثيدح ا ه
 يف هاج لأ داو - لا لبس يف داماك "بلسم دوا ۰ 1

 هلخدي نأ - اونا هليبس يف دهاجملل هللا لكوتو . مئاقلا مئ اصلا لثمك - هليبس
 . [(0۸۷۸) مقر ملسمو (VAV)» مقر يراخبلا| . (ةمينغ وأ رجأ عم RM هعجري وأ قحلا د U ل ت ا

 :٠ يلامجإلا شعل *
 داهجلا دصقل هليبس يف دهاج نم أب ؛ىلاعت هللا هجول صلاخلا داهجلا لضف و نيب

 يذلا رجأك هرجأف - هريغ نم صلخملا ملعيف هرئارس ىلع علطم هللاو - ىلاعت هللا ةملك ءالعإو
 هريسو «هدوعقو همايق يف ةدابع يف لازي ال دهاجملا نأل ؛مايصلاب هراهنو «مايقلاب هليل ايحأ

 عم «ةدابعلاب هلك هتقو لغش يذلا الإ هكردي ال «ةرمتسم ةدابع يف وهف . همونو هتظقيو «هتماقإو
 . داهجلاك ءاهعفن يدعتملا ةدابعلاو «مايصلاو «ةالصلاك «ةرصاقلا ةدابعلا نيب ام قرف

 يف تام وأ لتق نإ ةنحلا هل هللا لفك دق «صالخإب هللا ليبس يف ادهاجم جرخ يذلا اذهف

 . ةمينغلاو رجألاب عوجرلا وأ «هليبس

 سانلا لضفأ باب» يف اهلوطب يراخبلا يف يه اغإو ‹ هيف تسيل ملسمل اهازع يتلا ةدايزلا هذه خلإ ملسلو : هلوق )١(
 . (هلامو هسفنب دهاجم نمؤم



 م ( |
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 س ةئامعب ررألا دعب يناثلا ثيدح ا س

 يف ملکي موُلُكَم نم اما : هل دي هلل 0 لاق : لاق ځا ةريره يب نعإ < ٠

 يراخبلا] . cM a دع رشا يل

 . )14۷1 )30١/ مقر ملسمو « (۳۳٥٥)و (۲۸۰۳)و (۲۳۷) مقر

 : بيرغلا ×
 انعمف . حرجلا « ملكلا) و « ملكا نم لوعفم مسا « فاكلا نوكسو ميلا حتفب : مولكم

 . )0٤۸/١۲([ برعلا ناسلإ . حورجم

 : يلامجالا عملا +

 نأب « ةبوثملا نسح نم « هبحاص لاني امو ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا لضف ما يبنلا ني

 داهجلا ماسوب قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي يتأي ءأربي وأ َلَسَقَيف هللا ليبس يف حرجي يذلا

 هللا هلدبأ دقف. كسملا ةحئار هنم عوضتتو « مدلا نول فاير هحرجب ءيجي ذإ « هيف ءالبلاو

 هلدبأ نأ همد ةقارإبو « نيرخآلاو نيلوألا راظنأ ىلع ةزعلاو رفا فرش ءادعألا ىذأ نآوهب ىلاعت

 . ميظعلا لضفلا وذ هللا و . ةيكزلا هحير حوفتو « هاذش ا

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام +:

 ١ مالسإلا زع نم هيف امل« هباوث ددعتو « هلئاضف ترثك دقو « داهجلا لضف هيف- .

 ليبس يف ةحارجلا لضف هيفو ءاهبحاص يزاجي فيكو هللا ليبس ىف ةداهشلا لضف -

 1 . هئادعأ ةدهاجمو 0007-5 رثأ يهف هللا

 . ةمايقلا موي حورجملا هب زيمتي يذلا ءرخفلاو لضفلا اذه - ۳

 س ةئامعبرألا دعب ثلاثلا ثيدح ا ه
 ليبس يف ةودغ» : مدي هللا لوسر لاق : لاق هيي يراصنألا 2 يبأ نعإ |

 ڪڪ .(۱۸۸۳) مقر ملسإ «تَبَرَغَو سلا هيلع اصل امم ريخ حور وأ هلا

 س ةئامعبرألا E ثيدحلا س

 وأ هللا ليبس ىف ةودغ» : مت هللا لوسر لاق : لاق هان ي كلام نب سنا نعإ ٤ ٠
oا يهب هيي  

 ٩ 3

 :٠ 1880(1) مقر ملسمو« (7147)و (۲۷۹۲) مقر يراخبلا]( اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحور



 ماعلا ريسيت BED 020 020 2: اج اج اج 2 02: 2: حج هت >2 “9 ت

 نيثكلاب فيكف هللا ليبس يف ليلقلا داهجلا لضف انابأ نيذللا نيثيدحلا نيذه ىنعم مدقت

 ليبس يف داهجلا نم ميظع عون يعرشلا ملعلا بلط نأ ملعي نأ يغبنيو !؟ ءادعألا ةرباصمو

 نوبراحي نيذلا نيرشبملا نييبرغلاو نيدحلملاو ةقدانزلا ججح ضحدو ؛قحلل راصتنالا نأو هلل
 . هللا ليبس يف داهجلا مظعأ نم وه هيلع ءاضقلا نوديريو مالسإلا

 مهللا ٠ ميظعلا ريبكلا داهجخ نم يال ؤه تبكف هرصنو مالسإلا راهظإ هاهجلا نم دصقلاف

 . بيجم بيرق كنإ ٠ كتملك ءالعإو ؛مهنيد رصنل نيملسملا قفو
  Nةئامعبرألا دعب سماخلا ثيدخلا ۳٣

 e هللا لوسي عم ا ل كان يراصنألا ةداتق ي 1
 اهلاق . «هبلس هلف - هني هيلع هل - ًاليتق لتق نم» : مدي هللا لوسر لاق (ةصق ركذو)

 . )۱۷٥۱[ مقر ملسمو )۳۱٤۲( مقر يراخبلا| . اًنالث

 ا ثيدحلا س
 - نيكرشملا نم نيع هب باع ىبنلا یتا لاق كلف عوكألا نب ب ةملس نع 51

 5 هوبلطا» : م 8 لَم ٠ . لكفنا مث فد هباحصأ دنع سّلجَف رفس يف

 وه

 0# وو٥ رر ر

 :ولاقق ' ؟لجرلا اق م ٌلاَقَف ةياور يفو ٣۰(۰ ۵۱) مقر يراخبلا] ا هتلتقف

 )١954(1. مقر ملسمإ ٠ ساس ُلاَعَف ٠ . عوكالا نبا

 .اهيلع لتاق يتلا هتبادو هحالسو لوتقملا بايث يهو +ابلاو ماللاو نيسلا حتفب هل

 . ۸۷(1 /۲) ةياهنلا/

 : ثيدحلا نم دافتسيام +

 .هفيرعت مدقت يذلا هبلس هلف هيب هايإ هلتق ىلع ماقأو ًاليتق لتق نم نأ هيف - ١

 ١ - هدعب وأ لاتقلا لبق شيجلا دئاق هلاق ءاوس ؛لتاقلل بسلا نأ ٠

 . ءادعألا لاتق ىلع سيمحتلاو عيجشتلا باب نم هليتق بلس لتاقلا ءاطعإ -

 هكرت يف نأل ؟مهلاوحأ ىلع فرعتيو نيملسملا ربخيل ءادعألا هثعبي يذلا نيعلا لتق - <

 ىلع ةلالدلاو مهنم فعضلا ناكمو ؛مهلاح نع رابخإلاب نيملسملا ىلع اررض



/ 

 تو [Véo j كت ك5 ه ص ك كه 5ص ES CDE E ماجمحألإ ةدطمغ مرفت

 نم اذهو « مائتلا و مالس ةاعد مهنآل ؛نودۇي ال مهنإف « لسرلا فالخب . مهتارغت

 . مالسإلا نساحم

 ا 000 ٹیدح ا ۾
 ل م ل

 4 را رس

 ا هللا 0 ت ًاريعب رشع يا e د e قر

 . )۱۷٤۹/۳۷([ مقر ملسمو« (578) مقر يراخبلا] . ( اريعب ريعب

 : بيرغلا *
 يف لاق . شيجلا نم ةعطقلا يه «ءايلا ديدشتو ءءارلا رسكو «ةلمهملا نيسلا حتفب : ا

 . ةئامعبرأ ىلإ ةسمخ نم 11770١ صإ « سوماقلا»

 . بيصنلا وهو « مهسا عمج - «ةلمهملا ا م +: اتنامهس

 . همهس نع ةدايز «يزاغلا اهاطعي ةدايزلا وه : ءافلاو قولا حب للا الفت

 : تيدحلا نم دافتسي ام د:

 ١ - ةحلصم كلذ مامإلا ىأر اذإ هتأجافمو «ودعلا فاعضإل ايارسلا ثعب .

 ا هذه هب تصخ امم اذهو «نيمناغلا نيزاغلل ةمينغلا لح - ١

 اهدحو اهل اهتمينغف «شيجلل ةعبات تسيل «ةلقتسم تناك اذإ ةيرسلا نأ - م

 ٤ - ةحلصم كلذ مامإلا ىأر اذإ ,.مهمهسأ ىلع ةدايز نيمناغلا ليفنت زاوج .

 . ةمينغلا لصأ نم هنأ ىري مهضعبو «سمخلا نم لفنلا نوكيو

 س ةئامعبرألا 0 ثيدحلا ع

 نيلوألا هللا عمج اإ : لاق م يتلا نع نق ف َرَمع نب هلا دبع نعإ {۰۸ ٠

 )٦1۷۷( مقر يراخبلا] . (نالف نبا نالف ارل هذه لاق اول رداغ لکل عقرب «نيرخآلاو
 م م

 , (۳1۷۸A)مقر ملسمو «(۳۱۸۸)و )10780(! :

 : ىلامجالا نحمل د#

 نأ ردغلا مظعأو . هتردغ دقف هيف هتنخف «لام وأ «رس وأ ءضرع وأ «مد ىلع كنمتئا نم

 «نئاخلا رداغلا ىلع نإف اذلو . ةلفغو ةًرغ ىلع اعاي نا رغ قمري ن شا فاق و ع

 ىدانيف «هتردغ ءاول هل عفر دقو «ةمايقلا 5 هب ءاجي ذإ «ديدشلا ديعولا اذه «هتنايخ ىفخأ يذلا
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 نرد نم یا اج هارب یا سوور ىلع کیر هيزخ رشنيف هنالف ةردغ هذه : هيلع

 . ةنايخ نمو

 : تيدحلا نم دافتسي ام

 بسنت هتردغ نأل ؛شي فنا رش E ا ميرحت ١-

 ناك نإف . مهيلإ ةبوسنم يهف دارفألا ردغ فالخب . هنع رفنتو فه وشف مالسإلا ىلإ

 امِإو 8 :ىلاعت لاق امك مهل دهع ال هنأب مهرذنأ يهثكت فاخف دهع رافكلا نيبو هنيب

 158 نلافتألا] 4نيبئاخلا بحي ال هلل نإ ! ءاوس ىلع مهيلإ لبناف ةنايخ موق نم نفاخت

 لاه وأ نسوا را مد ىلع كنمتئا نم لك ا عا يوا
 ۰ . كتنامأ يف هنظ تفلخأو هتنخف

 هتنايخو هتردغ ىفخأ هنأل ةمايقلا موي رداغلل ىربكلا ةحيضفلاو عينشلا يزخلا اذه - ۴

 لاق دقو .كنمتئا نم ةنايخ نم مظعأ وهو هريهشتب بقوعو هدصق ضيقنب يِزوجَف
 «كناخ نم نخت ال : كلو يبا

 س ةئامعبرألا دعب عساتلا ثيدح ا ا

 تي يللا يرام ضعب يف تادجو ٌةآرما نأ : هيف َرّمع نب هللا دبع نع | ٠ لل
 ملسمو «(١٠٠١۳)و ("015) مقر يراخبلا] .ن ناّيبصلاو ءاستلا لق هي ل يلا رکنا + وقم

 ١744(!. / ۲۵ .584) مقر

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام

 ١ - رافكلا نم نولتاقملا لاجرلا مه ةلتاقملاو لتقلا هيلع يذلا نأ .

 نأل نولتقي ال هابهرلاو نينافلا خويشلاو هنايبصلاو عاسنلا نم لتاقي مل نم نأ تا

 مل ام مالسإلا ىلإ ةوعدلا هجو يف مهفوقوو رافكلا ىذأ عفدل لاتقلاو لتقلا

 اوناك اذإف نيملسملا لاتق ىلع ةدعاسمو يأر باحصأ خويشلاو ءاسنلا ءالؤه نكي
 عادلا يباع يكاوا ا رانكلا يمر يأرلا ضتقي ةي مل امو . نولتقي مهنإف كلذك

 ءالؤه مهنم لتقنا ولو نومريف مهنع مهزييمت نکي الو ېهنايبصو مهؤاسن مهيفو
 . ءافعضلا

20 



5 ) ٤ ll: 

 س ةئامعب ررألا دعب 00 ثيدحلا ب
 سلس © مهرس

 ايكش ماعلا نب ريبزلاَو فوع نب نمحَرلا دبع نأ : ت كلام نب ستا نع 1 ٠

 00 ري را ل لوسر ىلإ لمل

 . !(70175/77) مقر ملسمو «(۲۹۲۰) مقر يراخبلا] . َمِهيَلَع

 : تيدحلا نم دافتسم ام د:

 ٠ روكذلا ىلع ريرحلا ميرحت نم مدقت ام [صحخرفإ : هلوق نم ذخؤي - ١

 «رافكلا ىلع مظاعتلل كلذكو ٠ لمقلا وأ ةكحلا نع هب يوادتلاك «ةجاحلل هسبل زاوج - ١

 امم ىنثتسم نوكيف «مهنيهوت ةحلصم نم هيف امل «مهمامأ ةوقلاو ةزعلاو «ءاليخلا راهظإو

 ا . ةقباسلا ثيداحألا يف ميرحتلا نم مدقت

 س ةئامعبرألا دعب رشع يداح لا ثيدح ا س

 ىلع هللا ءاَقأ امم ريضتلا يتب لاومأ تناك : لاق كف باَطَحْلا نب رمع نع 41
2 

 ميم هلل لوسرل تاکو ؛باكر الو ٍليَحب هيلع ؛ نوملسملا يجوب مل امم ا هلوسر

 حالّسلاو عاركلا يف ذ يب ام لعجي مث نس هلهأ ةف لزعي یا هللا لور َناَكف اًصلاخ

E(1۷0۷) مقر ملسمو ء(٥۸۸٤)و (۲۹۰۴) مقر يراخبلا ٠ لجو زع ها ] . 

 دوهيلا فئاوط ىدحإ : ةيتحت ةانثم اهدعب «ةمجعملا داضلا رسكو يي

 ٠ هيلع اونيعي الو «هوبراحي الآ ىلع «همودق دعب يع يبنلا مهدعاوف «ةنيدملا برق اونكس نيذلا

 تلمح ام مهل نأ ىلع «ءالجلا ىلع اولزن ىتح مهرصاحف «دوهيلا ةداع يه امك دهعلا اوثكنف

 ريغب رافكلا نم ذخأ يذلا لاملا هب يمس «عوجرلا : ءيفلا : هللا ءافأ امت . حالسلا ريغ مهلبإ

 رسكب «باكر . ريسلا يف عارسإلا : فاجإلا : فجوي مل . نيملسملا حلاصمل در هنأل ؟لاتق

 مث «فلأ اهدعب «ءارلا حتفو ؛فاكلا مضب : عاركلا .[(۲۹۷ / ه) برعلا ناسلإ ٠ لبإلا يه :ءارلا

 : 1(١ا4/١/9) (ةغللا سيياقم) يفإ سراف نبا لاق )77/١7(! ٠ برعلا ناسلإ ٠ ليخلل مسا : نيع

 ٠ هئاضعأ ضعبب مسجلا نع ربعت برعلا نألف اًعارك ليخلا مهتيمست امأف

 : ىلامجإلا ضحملا
 ىلع مهنداهو مهعداوف ؛دوهيلا نم فئاوط اهلوح دجو ءارجاهم ةنيدملا يع يبنلا مدق ال

 هل لاقي ةباحصلا نم لجر لتقف ٠ اودع هيلع اونيعي الو «هوبراحي الو «مهنيد ىلع مهيقبي نأ
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 ا ينلا لّمحتف .نيملسملا ءادعأ نم امهنظي ماع ينب نم نيلجر (يرمضلا ةيمأ نب ورمع )

 دحأ يف سلاج وه امنيبف .نيتيدلا ىلع مهنيعتسي ريضنلا ينب ةيرق ىلإ جرخو نيلجرلا ةيد

 ءامسلا نسم يحولا هءاجف هلتق ةصرف لابتها اودارأو دهعلا اوثكن ذإ مهتناعإ رظنني مهقاوسأ

 هجوتو هتجاح ءاضقل ماق هنأ هباحصأ نم نيرضاحللو مهل امهوم مهتيرق نم جرخف مهردغب

 -ىلاعت هللامهحبق -دوهيلا ردغب مهربخأف هرثأ يف اوجرخ هباحصأ ىلع أطبأ املف .ةنيدملا ىلإ
 ريب ةريحلاو ماشلا ىلإ اوجرخي نأ ىلع قافتالا مت ىتح مايأ ةتس مهتيرق يف مهرصاحو

 تار الو لب هيلع اوقحتوي مل ذإ نيل قتلت ةفشم الب ليطحا ازاي انيق مهلاومأ تناك
 فا كاف نقال فرصيو ةنس هلهأ توق اهنم ٌرخدي هلوسرلو هلل مهلاومأ تناكف

 نم هاج IE ERN gE نع تقلا كلذ. ضااعألا ارد ةئاعلا
 .ةماعلا حلاصملل فراصملا

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام +

 ةقشم الو ةفلك الب تلصح ذإ ةماعلا نيملسملا حلاصمل اًيف تراص ريضنلا ينب لاومأ نأ ١-

 وأ نيملسملا نم اعزف رافكلا هكرت امم اهلثم ناك ام لكف .نيدهاجملا نيملسملا قحلت

 .ةماعلا نيملسملا حلاصمل وهف جارخلاو ةيزجلاو اتل اهنأ ىلع اوحوص

 .ناعتسملا هللإ .نومي نم يفكيو هيفكي ام هنم مامإلل نوكي ١-

 مهأآلاب ًادبيو .ةعفانلا حلاصملا نيملسملا لام تيبو ءيفلا فرص يف مامإلا ىرحتي نأو -“

 .هبساني ام تقو لكلو مهملاف

 ىلعأ ةييعيبنلا نإف ىلاعت هللاىلع لكوتلا يفاني ال هنأو توقلا راخدا زوج -4

 .هلهأ توق رخدا دقو نيلكوتملا

 س ةئامعبرألا دعب رشع يناثلا ثيدح ا ه

Tyيقل ويرون  
 رَمع نبا لاق -قيرز ينب دجسم ىلإ هيلا نم رمضي مل ام ىرجأو مرا كب افا

 e 1 ملسمو (١۷۳۳)و (۲۸۷۰)و (۲۸۹۹)و (۲۸۹۸)و )٤۲۰( مقر يراخبلاا «یرجا نميف تنكو : ا

 ىلإ عادولا ةين نمو تس . وأ لايم ةسمخ عادولا ةّينَل ىلإ ء ايلا نم ا لا

 :لیم «قيرز ينَب دجسم

 :ملسم هجرخي مل خلإ قتايفس لاق ”هلوق )١(



 ےس
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 .لوهجملل ينبم ةددشملا ميملا رسكو داضلا مضب : رمِض ام ١ تيطعأ يتلا يه ؟رمضلا

 ةتيوقو تنمس ىتح افلعلا  eىوقتو رک زمضتو فختل

 :ةدودمم فلأف ءاي مث ءافلا نوكسو ءاحلا حتفب ءايقحلا .!(وو/م) ةياهنلا) ةكرحلا ىلع

 نوعدوملا اهيلإ هعم جرخي ةنيدملا نم رفاسملا نأل كلذب تيمس : عادولا ةينث ةنيدملا جراخ ناكم

 ءار مث ةمجعملا يازلا مضب : قيرز 147 /۲) برعلا ناسلإ :لبجلا يف قيرطلا ئه ٌةينثلا
( 

 الز هير ربك وعن نا لايمأ ةسمخ :راصنألا نم نطب مه :فاق مث ءايف ةلمهم

 مارحإلا تيقاوم يف مدقتو السدس

 يلامجإلا ىنعملا د: :

 ام مهل اودعو» :ىلاعت هلوقب المع ةبابسأب اًمئاق ذاهجلل اًدعتسم تبع يبا ناك

 رش ناك اك فدك | ( مكردعو هللا ردع هب نوبهرت ليخلا طاير نمو ةو نم متعطتسا

 تاياغلا مهل ردقيو اهيلع رفلاو ركلاو اهبوكر اع هيلع ةقباسلا ىلع ایما نرعو لا

 ةبهألا ىلع ةباحصلا نوكيلو ةمّلعم ةبردم نوكتل ةرمضم ريغو ار ايرج اهغلبي يتلا

 اهلقثأ يتلا يهو ةرمضملا ريغو كايمأ ةتس نم برقي ام ةرمضملا ىرجأ هنإف اذلو ا

OS E ةباحصلا بابش دحأ ةقظرمع نب هللادبع ناكو “ليم ُِّمَّسلا 

 تيدحلا نم دافتسي ام د: `

 وهو .ودعلا ةهباجمل اًدادعتسا ةيبرحلا مولعلاو ةيركسعلا نونفلا ملعتو نرمتلا ةيعورشم
-١ 

 .هميلاعتو هتالآو ةلاتق تاودأو هحالس نمز لكلف ةنمزألا فالتخاب فلتخي

 تناك نإو نيرمألا الك ىلع ةزئاج يهو ةريغب وأ ضوعب ةقباسملا نوكت نأ لمتحي
۲ 

 ةدعاقلا نإف تحيبأ ةميظع اهتحلصم تناك امل نكلو رامقلا نم اًعون ضرعلا عم

 .كلذل ةدسفملا ترفتغا ةهترمغو ةدسفملا ىلع ةحلصملا تحجرت اذإ ا

لاو ةحلسألا نم ءادعألا لاتق ىلع ناعأ ام لكف ليخلا ءارجإب اذه ديقتي ال
 ةبكارم

۳ 

 وأ فخ وأ لصن يف الإ -ضوع ذخأ وبس ال) ثيدحل ةزئاج ضوعب هيلع ةبلاغملاف

 ملعلا لئاسم اهب ٌةيميت نبا !مالسإلا خيش قحلأو اوا وهج یف اھو اک

 نيكرشملا عم ركب يبأ ةصقلو داهجلا نم هنأل ئضوعلا ذخأو اهيلع ةنهارملا زوجتف

 ىلع نيعتو ةهيوقتو مسجلا طشنت يتلا ةدومحملا ةضايرلا نم ةقباسملا هذه لثم نإ
£ 

 هب نتف ام ال ةحلاصلا ةينلا عم ةدابع عون اهنأل ةبوبحم ةعورشم كاتنلاو داهجلا
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 !ةركلا باعلأإ نم ريخلا ةميقعلا «عفنلا ةميدعلا تاضايرلا هذه نم مويلا بابشلا

 كرتو «تقولل ةعاضإ نم اهيف ام عم «ملع الو ةنورم اهنم ىنجي ال يتلا نم اهوحنو
 . لطابلاب سانلا لاومأل لكأو «تايجاولل

 نإف اذلو .امهل بسانم دمأ ءامهريغو قدانبلاب يمرلاو ليخلا ىلع ةقباسملل لس نأ - ه
 نامّسلا ليخللو «لايمأ ةتس وحن «ةيوقلا ةفيفخلا ةرمضملا ليخلل لعج ا ىبنلا

 . اليم لاقثلا
 س ةئامعبرألا دعب رشع ثلاثلا ثيدح ا »

 اتو (دَحأ موي يع هللا لور ىلع تيضرع“ : لاق قت ٌرمع نب هلا دبع اا
 سمخ نبا انأو (قدنخلا) موي هيلع تضرعو «ةلئاقمْلا يف ينزجي ملف ةتس ةرشع عبرأ نبا ہے و 8 دو سةر 6 ەر هزر و م عج ويطل ديب 8: ی يكف و ٥

 ٠ 1854(1) مقر ملسمو 4 (5 ١ ۹۷)و (1775) مقر يراخبلا] ٠ ينزاجأف « ةرشع
 : ثيدحلا نم داقتسي ام + چ

 بف رمع نبا ناكف سمح ةنس ؟قدنخلا ةوزغ"و ؛ةرجهلا نم ثالث ةنس 'دحأ7 ةوزغ - ١
 يفو «لاتقلا قيطي هري ملف «غلبي مل ًاريغص «( ةنس ةرشع عبرأ نبا (دحأ ةوزغلا يف

 ٠ ةيناثلا يف هلبقو «ىلوألا يف هدرف «قيطم ريبك وهف «ةنس ةرشع تس نبا قدنخلا

 رعشلا وهو «هتناع تابنب وأ عملا لازنإب وأ «ةرشع ةسماخلا مامت يف لصحي غولبلا نأ - ۲

 اهدنع ءاًضيأ غولبلا ةمالع وهف «ضيحلاب ىثنألا ديزتو ٠ ركذلل اذه لبقلا لوح نشحلا

 «دادعتسالاو ةبهألل لمكأ هنأل «مهحالسو هشيج لاجر دقفت «ريمألاو ا نكي هنأ خ#
 ءافعضلاك «لاجرلا نم حلصي ال نم دريف . دئاقلا يف بولطلا مزحلا نم وهو

 نم حلاصلا لبقيو «ةدسافلا ةحلسألاك «لاتقلا تاودأ نم حلصي ال امو « نيفجررملاو

 . دصقلا اذهل اًضارعتسا ميقيو «كلذ

 - ةئامعبرألا دعب رشع عبارلا ثيدحلا س

 سرقلل ِلَفتلا يف ف مس هی هلل لوسر نأ (ةخت َرَّمْع نبا ينعي) هنعوأ ٣
 .01755(1) مقر ملسمو © (۲۲۸٤)و )۲۸٦۳( مقر يراخبلا] ٠ ا لجرللو نيمهس

 لاق ایک اوشا يف عيرأ ةتس يح له بارلا ور يل تالق ريدا یر ىف يف رمح وبا ل ظفاحلا لاق )١(

 «بازحألا" و ةرشع ةعبارلا يف 0 ام لوأ ردك يف رمع نبا :a نأ نا يافا

 ٠ ملعأ هللاو . ها٠ يقهيبلا باجأ اذهبو «ةرشع سمخلا لمكتسا دق



 هد ل eee aaa <<< راقلألا یی جرت
 ا

 كاا ىلاعت هلوق يف امك - ةمينخلا ىلع قلطي - ءافلاو نونلا حتفب : لّقتلا 1

 ام ىلع قلطيو .ةمينغلا هب دارملاو 1١ :لافنالا] | لرسول لانا لف لالا نع

 .ةمينغلا هشيدحلا اذه يف هب دارملاو . مهنامهس ىلع ةازغلا ضعب ب مامإلا هديزي

 دحاو مهس لعجيو هسرفل نامهسو هل مهس مهسأ ةثالث ةمينغلا نم سرافلل لعجي نأ - ؟

 . امهريغو لغبو ريعب نم ؛سرف ريغ ىلع بكارلا وأ ءيشاملا وهو ؛سرافلا ريغل

 دعبو لهبئاونو مهسألا يوذ ريغل خضر نم ةمينغلا قحلي ام جارخإ دعب ميسقتلا اذه - ۴۳

 . اهنم سمخلا جارخإ

 س ةئامعبرألا دعب رشع سماخلا ثيدح ا س
 مهسفنأل ايارسلا نم تعبي نم ضعب لقي ناك هي هللا لوسر نأ هنعو | 415 |

 ۱۷٥۰ /4-) مقر ملسمو )۳٠۳١(« مقر يراخبلا] . شيجلا ةماع مس ىوس ا

 : تيدحلا نم داقتسد ام د:

 بسح مهمهسأ ىلع مهل ةلفان اهنوطعي ةدايز لب ؛نيدهاجملا مهسأ ريغ وه ليفنتلا اذه - ١

 نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو :ديعلا قيقد نبا لاق .ةحلصملا نم دئاقلاو مامإلا ىري ام

 . ةحلصملا بسح ىلع ًاريدقتو ًالصأ لاملاب ةقلعتملا حلاصملا يف ًالخدم مامإلا رظنل

 ىلع ةدايزب ردا يقم فيكما لا ييدويسا ىلع دار لاجمل نع ر ءاطعإ - ۲

 . عيجشتلاو بيغرتلاو ةحلصملا دصقل مهريغ

 نم صقني الو مهصالخإ يف لخُب ال هنأ ىلع ليلد وهف ‹ مال يبتلا لعف اذه نأ -۳

 .ىلاعت هللا ةملك ءالعإ وه ةرطاخملاو داهجلا نم لوألا دصقملا نأ مادام مهرجأ

 صاللخإلا لئاسمب قلعت ثيدحللو :4:/:55(1) ماكحألا ماكحإ يفإ ديعلا قيقد نبا لاق - 5

 لخأملا قيقد عضوم وهو رضي ال امو اهيف ةلخادلا دصاقملا نم رضي امو لامعألا يف

 كلذ يفو ةدهاجملاو ةرطاخملاو لمعلا ةدايز يف بيغرتلل ليفنتلا نأ هب هقلعت هجوو

 كلذ ما ملوسرلا لعفل اًعطق مهرضي مل كلذ نأ الإ ىلاعت هلل داهجلا دصقل ةلخادم

 ال دبعتلا ضحم نع ةجراخلا دصاقملا ضعب نأ ىلع اهيف كش ال ةلالد كلذ يفف مهل

 نم هتلخادم رضي ام زييمتو لهنوناق طبض يف لاكشإلا امنإو صالخإلا يف حدقت

 هل رثأ ال اعبت نوكيو هيضتقت ال امو صالخإلل ةافانملا هيف ةكرشلا يضتقتو دصاقملا

 . ةلأسم ام ريغ هنع عرفتيو



 نيب عمجلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو: 1204 /4) ةدعلا يفإ يناعنصلا لاقو -

 ا ىلاعت هلوق كلذ يف لزنو « امهتدارإ نيب ب عمجلاوب ةراجتلاو

 : ىلاعت هلوق كلذ نم حرصأ نأ ركذو . 1144: ةرقبلاإ © مكَبَر نم الطف اوُعَتت
 نيبو ٢ ۰ ٠ 0 م ل را

 دعب بحأ مث هلل هلصأ يف لمعلا نوكي نأ الإ « حبقي ام وهف ءانئلا كلذب دارأ اذإ هنأ

 . هيف جرح الو كلذب سأب ال هنأ نيلامتحالا رهظأف « هيلع ينثي نأ كلذ

 و ةنامعيرألا دعب تع سداسلا تيلخا 8
 انيَلع لمح نما : لاق هب يبنلا نع (سيف نب هللا د دبع) ىسوم يبأ نعإ ٠۱١٩

 . )٠١١(! مقر ملسمو (۷۰ )۷١ مقر يراخبلا] . اتم سيلف حالسلا

 : ىلامجإلا ىشعملا

 نأو « هحرفل حرفيو « رخآلا مهضعب ملأل مهضعب ملأتي ةوخإ نينمؤملا نأ مبا يبنلا نيبي

 نم ىلع هتناعإو « مهمامإل ةعاطلاو عامتجالا مهمزليف. مهاداع نم ىلع دي مهف ةدحاو مهتملك
 .e مهفاخأو ‹ حالسلا مهيلع لمحو « نيملسملا اصع قش جراخلا اذه نأل ؛ هيلع جرخو ىغب

 «هبلق يف سيل « مهيلع يغابلاو مهيلع جراخلا نأل ؛ ىلاعت هللا رمأ ىلإ ءيفيو عجري ىتح « هلاتق

 هلاتت بجيف «مهنم سيلف مهليبس نع جراخ وهف «ةيمالسإلا ةبحملا الو « ةيناسنإلا ةمحرلا مهل
 دار

 ١ تيدحلا نم دافتسيام

 لصي مل ام « ركنملا ضعب مهنم لصح ولو « ماكحلا مهو « ةمئألا ىلع جورخلا ميرحت - ١

 «ءايربألا لتقو . حاورألا قاهزإ نم مهيلع جورخلا ىلع بترتي ام نإف ءرفكلا ىلإ
 . مهئاقب ةدسفم نم مظعأ « ماظنلا لالتخاو « نمألا باهذو « نيملسملا ةفاخإو

 نيميقتسملا لاحب فيكف « تاركنملا ضعب مهنم ثدحي نم قح يف امرحم ناك اذإ- ۲

 ؟ نيلداعلا

 . حازملا هجو ىلع ولو «هريغو حالسلاب نيملسملا ةفاخإ ميرحت - ۳

 ع ةئامعبرألا دعب رشع عباسلا ثيدح ا ا
 ‹ ةعاجش لتاَقي لجرلا نع ميا هللا الوسز لشه لاق یسوم يبأ اللا

 ؟ هللا لم يف كلذ يأ: ًءاَير لتاقيو « ةيمح لتاقيو
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 رع هلا ليم يف وَ اَبلعلا يه ها هلک َنوُكَتل لاق نم الا: لوسر لاف

 11 )٤ مقر علسو ITUg) ٤60¥ (١141)و (17) مقر يراخبلا| الجو

 : ىلامجإلا حملا +×

 وه لاتقلا ىلع هل لماحلا نكلو « نيدلا ءادعأ لتاقي لجرلا نع , تت يبنلا ,لجر لأس

 ءاير لجرلا لتاقيو . هنطول وأ .هموقل ةيمح رخآلا لتاقيو . سانلا مامأ مادقإلاو ةءاجشلا راهظإ

 1 ميظعتلاو ءانثلل نيقحتسلا هيا ليبس يف نيدهاجملا نم هنأ سا"! راظنأ مامأ

 : يهو « ىنعم عمجأو ةرابع زجوأب مدي باجأف؟ هلاتق هللا ليبس يف يذلا ءالؤه يأف

 ليبس يف سيلف اذه ادع امو هللا ليبس يف يذلا وهف ءايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل لتاق نم نأ
 ماع اذهو ءاهداسفو اهحالص يف غ ةبترتم لامعألاو « رخآ ضرغل لتاق هنأل ؛ هلل

 ريثك ىنعملا اذه ةلدأو ءاًداسفو اًحالص .ةينلل اهيف رثألاف « لامعألا عيمج ىف

 : تيدحلا نم داقتسد ام +

 . كلذ رادم يهف . ةينلا : اهداسفو لامعألا حالص يف لصألا نأ- ١

 كلذ ريغل وأ ,ةعاجشلا راهظإل وأ « ةيمحلا وأ ءءايرلا دصقل رافكلا لتاق نم نإف اذل - ؟

 . ىلاعت هللا رسايل سلخ هيريد ماض ب

 . ىلاعت هللا ةملك ءالعإل لتاق نم وه هللا ليبس يف هلاتق يذلا نأ - ٣

 ؟هللا ليبس يف نوكي لهف « منخملا دصق هللا ةملك ءالعإ دصق ىلإ مضنا اذإ- ٤

 ةينلا نمض ءاج دق منغملا دصق ماد ام روهمجلا لاق اذبو رضي ال : يربطلا لاق -

 . تادابعلاو برقلا لامعأ عيمج يف راج اذهو « ىلوألا ةحلاصلا

 ةراجعتلا ينعي !144:ةرقبلا مكبر نم الضف اوغتبت نأ حاج مکیلع سيل 9 : ىلاعت لاق -

 . جحلا رفس يف
 تا ريغ نأ نودوتو 8 شيرق ريع يف مهتبغرو ردب موي اوجرخ متا ةباحصلاو -

 1 َ . 1« دانئالاإ 4مكل نوكت ةكوشلا

 «ديهش وهف « هيف لتق نمو . سدقملا لاتقلا نم .تامرحلاو ناطوألا نع ءاذغألا ةعفاتم حا

 .« خلإ .. ديهش وهف هلام نود ّلتق نم“ ہک لاق امك

CTS 
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 وه )١/ 7١١(1: ةغللا بيذهتإ يرهزألا لاق . فاقلا نوكسو نيعلا رسكب : ةغل - قتعلا

 ات نا ن : ضتماو را كرا: قدمو اتو ىم اذإ رشا ىع ٠ لر نسخت
 اهل ةيرحلا تيبثتو ًهقَرلا نم اهصيلختو ةبقرلا ريرحت : اعرشو .ءاش ثيح بهذيو قتعلاب

 . ةمآلا عامجإو ةنسلاو هباتكلا هيف لصألاو

 1947 ءاستلاإ 4 ةنمؤم ةَبقر ريرحتف#» : ىلاعت هلوق لثمف هباتكلا امأف

 : ی نع ا هريره يآ نع نجلا يف ام اهو هج ةريثكف ةنسلا امأو

 ل ل رب قتعأ «ةبقر قتعأ نم

 ةيتآلا بابلا ثيداحأو ۰ )٩/۲۲ مقر هل ظفللاو ملسمو «71715) مقر يراخبلاإ (هجرفب

 . هب ةبرقلا لوصحو قتعلا ةحص ىلع ةمألا تعمجأو
 . قتعلاو قرلا نم مالسإلا فقوم يف - : يناثلاو هلضف يف - امهدحأ ناثحبم انهو

 يبأ نع ](15417) مقرإ يذمرتلا هاور امو حيحصلا ثيدحلا اذه هيف كيفكيف هلضف امأ

 ناك ؛اًملسم اًءرما قت نيا طك ابا لاق م يبنلا نع ةباحصلا نم هريغو ةمامأ

 . ةريثك هيف ةبعرُلاو قتعلا ىلع ةّناحلا راثآلاو ثيداحألاو . «رانلا نم هكاكف

 رجألاو ماثآلاو اياطخلا ريفكتو بونذلا وحّم نم هيف امل تارافكلا لوأ ىلاعت هللا هلعج دقو

 قرلا لغ نم ملسملا ا نمر ا ناس نول . ناسحإلا نم هيلع بترتي ام ردقب ميظعلا

 ةبقر قتعأ نمف . ss ىلا ديوب اكو تعي مراسل ليك كحد هكلملا ديقو

 . باوثلا نسح هدنع هللاو «هللا باوثب زاف دقف

 وه يذلا قرلا ةيمالسإلا ةعيرشلا رارقإ يمالسإلا نيدلا ءادعأ ضعب يعن ,: يناثلا  ثحبلملا

 هريغو مالسإلا يف قرلا لاح نّيبن نأ بحن اذل . ةلمج ةيجمهلا لامعألا نم - مهرظن يف -
 مالسإلاف . ثوحبلا هذهل صصخي نل ماقملا نأل ؛راصتخالا نم ءيشب هنم مالسإلا فقوم نيبنو

 . ضرألا راطقأ عيمج يف ارشتنم ناك لب «قرلاب صتخي مل

 (نوطالفأ 7لاثمأ نم مهنيطاسأ هرقأو نانويلاو نييلبابلاو مورلاو سرفلا دنع وهف
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 لب ٠ ةيصوصللاو «فطخملاو يلا «برحلا ىف ةددعتم بايسأ - مهدتع قرللو ٠ (وطسرألو

 : ءاقرأ نيحالفلا نودعي مهضعبو «دالوألا نم هدي تحت نم مهدحأ عيبي

 «ةرذقلا لامعألا يف مهنونهتمي اوناكف «ءاردزالاو راقتحالا نيعب ءاقرألا ىلإ نورظني اوناكو

 يف و «باذع يف ال «نيدلخم ريغ مهنأ ىري «نيمدقألا نم (وطسرأ) ف . ةقاشلا لامعألاو

 مهءانبأ اولتق ىتح «دابعتسا عنشأ ليئارسإ ينب اودبعتسا ةنعارفلاو ٠ تاناويحلاك مه لب «ميعن

 . ةلماعم أوسأ نييكيرمألا اولماع - اكيرمأ اوفشتكا نأ دعب - نويبروألاو ٠ مهءاسن اويحتساو

 . مالسإلا ريغ يف هترثكو «هراثآو هبابسأب قرلا وه اذه
 . مهدنع هعئانش نم ليلقلا ىلع الإ تأت ملو

 . مالسإلا يف قرلا رظننلف

 الإ قرلا مهيلع أرطي ال ؟رارحأ مهلك سانلا لعج ذإ «قّرلا دروم قّيض مالسإلا نإ : ًالوأ
 راتخي نأ دئاقلا ىلع بجاولا نأ عم ؟نولتاقم رافك مهو اورسؤي نأ وهوا : دحاو ببس

 . ةماعلا 0 بسح ؛«ءادف الب قالطإلا وأ «ءادفلا وأ «قرلا نم حلصألا

 لقعلا قفاوي هنا« حملا لقا يف ف ءاج امك ببس وهو «قرلا يف هدحو ببسلا وه اذهف

 يلع بلأو ؛ يتيرح نم دحلا دارأو ؛ يتوعدو يتديقع ليبس يف فقو نم نإف ٠ اضيأ حيحصلا

 يف قرلا ببس وه اذه ٠ يتوعد مامأو يمامأ لاجملا حسفيل ؟يدنع هكسمأ نأ هؤازجف «ينبراحو

 ٠ ىرخألا ممألا دنع وه امك مهدابعتساو رارحألا عيبو «بلسلاو «بهنلا ال «مالسإلا

 : مكي لاقف هقاهرإو هفيلكت ىلع دعوتو «هيلع فطعو «قيقرلاب قفر مالسإلا نأ : ايناث
 الو .هتوسكو هماعط كولمملل» : ًضيأ ميا لاقو (1)(مكنامبأ تكلم امو هللا اوقتا»

 . )1537/4١(! مقرإ ٠ ملسم هاور (قيطي ام الإ لمعلا نم فلكي

 نإ : ميا لاق دقف ٠ مهدايسأ ناوخإ مهلعج ىتح قيقرلا ردق نم عفر مالسإلا نإ لب

 o «مکیدیآ تحت هللا مهلعج مو مكتاوحإ

 قفتم «مهونيعأف مهبلغي ام مهومتفلك نإف «مهبلغی ام مه وفلكت الو ءسبلي ام هسيليلو

 ل رذ يبأ ثيدح نم )-١771/4(! مقر ملسمو ؛هل ظفلاو (1946) مقر يراخبلا|

 مكلك يتمأو يدبع :مكدحأ نلقي ال : مشيا لاق اذلو . ةعضلاب اورعشي ال ىتح مهتبطاخم

 ٠ حيحص ثيدح وهو كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۹۹۷) مقر هجام ن نباو )7//١١1(« دمحأ هجرخأ (۱)

 دمحأو 4 مقر هجام نباو ٥0(۰ مقر دواد وبأ هجرخأو دعت بلاط يبأ نب ب يلع ثيدح نم دهاش هلو

 )١٠۷۸( ٠ مقر ءاورإلا يف - هللا همحر - ينابلألا خيشلا ثيدحلا ححص دقو )١١/48( ٠ يقهيبلاو )١/78(
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 و

 مقر يراخبلا] . «يتاتفو ياتفو يتيراجو يمالغ :لقيل نكلو «هللا ءامإ مكئاسن لكو هللا ديبع

 ةماركل مالسإلا يف سايقملا نأ '.مك ٠ةريره يبأ ثيدح نم )۲۲٤۹/٠٠١([ مقر ملسمو )۲٥٤٥(

 ميقلاو تاءافكلا ىلإ مجري امن و قارعألاو باسنألا ىلإ عجري ال ؟رخآلاو ايندلا يف ناسنإلا
 ارم 2 و اک

 17 تارجحلا| 4 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ 5ة ا

 اوداق ذإ مهتاداس هغلبت مل م ٠ مهتردقو مهملع لضفل  يلاوملا نم تايصخش غلب دقو

 و :>مهدجم لصأ يه وتلا مهتءافكب ةليلجلا لامعألاو ءاضقلا اولوتو ممألا اوساسو شويجلا

 دقف ٠مهلالغأ كفو ع اقرلا ريرحت ىلإ اًعلطتو اًفوشت هل نإف كولمملا ماقم نم عراشلا هعفر ام

 هنإ مث ٠ كلذ نم ضعب مدقت دقو ةنجلاب زوفلاو نانلا نم 9 ةاجنلا هيلع دعوو كلذ ىلع ثح

 e يا ٠ ةيرايتخا اهضعبو ةيرهق اهضعب عبابسأ ةدع مهريرحتل لعج

 تنأف بهذا» : ماع لاقف ةمالغ فنأ عدج ًالجر نأ ' ثيدحلا يف ءاج دقف هيلع ع

 .0) «هلوسرو هللا یلوم» :لاق ؟انأ نم ىلومف هللالوسر اي :لاقف . ؟رح

 قتعأ نما نينا ياك اف هكيوش بیعت نج اهل علقم كول نم هفت قفا نمو

 هيف ليصف” ولع !(7071) مقرإ يراخبلا هاور هلك قتعي نأ هيلع بجو .كولمت يف هل اكرش
E r e 58 ا  

 نهد ا ريفا نع ی رک ترا كلل خلو ٠ ىتأي

 200 ننسلا لهأ هاور ارح
 ١

 2 رسل نم هل امل غبابلا اذه يف ةصاخ هقيقر نع ديسلا كلم ليزت ةيرهق بابسأ هذهف

 هدح 6 کک YS ةيعرشلا

 .لتقلا يفو نامعألا يفو داهّلظلا يفو ا ةرافكلا

 ٠ ةاواسملا و ةماركلاو ةازعلا نيد د

 قرلا هرارقإ مالسإلا ىلع نوبيعيف نوبرغتسملاو نويبرغلا ىتأي -اذه دعب - فيكف

 ممألا اولذأو عيبوعشلا اوديعتسا نيذلا مهو ناسنإلا قوقحب ةادانملاو ةيرحلاب نوقدشتيو

 مهو مهسوؤر نوعفريفأ !؟مهرايد اولحتساو خهلاومأ اولكأو مهراد رقع يف مهوقرتساو

 وهو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم (7118) مقر هجام نباو )٤٥۱۹( مقر دواد وبأ هجرخأ )١(

 نباو (۲۰ 956 / )٥ دمحأو )۲٥۲٤( مقر هجام نباو )6١756 مقر يذمرتلاو )۳۹٤۹( مقر دواد وبأ هجرخأ (۲)

 وهو ةرمس ثيدح نم مهلك ٤ / 5) كردتسملا يف مكاحلاو )٠١ / TAQ)“ يقهيبلاو 6917) مقر دوراجلا



 ام مالسإلا ةاواسم نيأف ! ؟ليبعلا ةلماعم نم ىندأ مهدالب يف تاقبطلا ضعب نولماعي نيذلا

 مهنولعجيو فئاظولا مهل لحت الو سرادملا لوخد مهل حابي ال نيذلا جونزلاب اكيرمأ هلعفت

 ال نيذلا برحلا ىراسأب برغلا هلعفي امم هناسحإو مالسإلا قفر نيأو ! ؟ةيساوس تاناويحلاو

 تلعج يتلا ةميحرلا مالسإلا ةلود نيأو !؟ ةملظملا نوجسلاو تاهاتملاو لهاجملا يف نولازي

 هتلعف امم اهيلع امو اَهَّل اميف ةدحاو ةمأ مهسانجأو مهنايدأو مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا

 .ةلطاب ىواعد اهنإ !؟مهيوذ نيبو مهدالب يف ةئازجلا رارحأب ةمرجملا اسنرف )

 اوعجاريف ةواشغلا مهنيعأ نع اودعبي نأ مالسلا يبحُمو نيحلصملل ني ملأ اذه دعب

 . ! ةهلبقتسمو اهرضاح يف ةيناسنإلا ةداعس نم هيف ام اودجيل افاصنإو ربدتب مالسإلا ميلاعت

 .نيحلصملا اعلا هل كرو كنيد رصنا مهللا

 71 000 6 ( تيدحا 8
 سا سو ساو اس

 E ر و ےک

 ومسح کرک شا لح یف م یک ا کا او دي

 )19١1([. مقر ملسمو )٠١۲۳( مقر يراخبلا . «قتع ام هنم قتع دقق الإو علا هلع هلع

eاًبيضنو: اءرجت ئأ :ءارلا وكسر :نيشلا سك : 

 .ناصقن الو هتميق يف ةدايز ريغ نم يأ :لادلا نوكسو نريعلا حتفب ع

 : ىلامجإلا ضعملا +

 هيف بّغرو هيلع ثح دقف قرا نم باقرلا قتع ىلإ فوشت ميحرلا ميكحلا عراشلل
 كلام ىلع توفي ام ةوفنلاو ةّيارَّسلا نم هل لعجو ناسحإلا مظعأو تارافكلا لجأ هلعجو

 ناك نم نأ يهو ثيدحلا اذه يف ركذ ام اهنم يتلا لاوحألا ضعب يف هرايتخا ريغب هقر قيقرلا

 ناك نإف .قاتعإلا سفنب هبيصن قتع هنم اًءزج قتعأ مث ةمأ وأ هابع يف ةليلق ولو ةكارش هل

 بيصنو هبيصن هلك دبعلا قتع -هكيرش بيصن ةميق عفد عيطتسي ثيحب - رسوم قتعملا

 نكي مل نإو ةميقلا هكيرش ىطعأو اهيواسي يتلا هتميقب هكيرش بيصن هيلع مّوُقو ةكيرش

 طقف هبيصن قتعيف هبحاص ىلع رارضإ الف -هبحاص بيصن ةميق كلمي ال ثيحب رسوم

 .ناك امك اًقيقر هكيرش بيصن ىقبيو

 ١ تيدحلا نم دافتسم ام ا:

 .كلملا يف ةمألاو دبعلا يف كارتشالا زاوج -



 ترا رم ناک 0 كرش یمن ابا هيلع و < هيلع ی ھت یا نھ ١
 . ةميقلا هل عفدو «يواسي امب هكيرش ةصح هيلع

 «قتعي هنأ ىري مهضعبو . هكيرش بيصن قتعي الف ءارسوم قتعملا كيرشلا نكي مل اذإ - ۳
 . هيف فالخلا يتأيو «ةميقلاب دبعلا ىعسيو

 .ةميقلا نم هدنع ام ردقب هيلع قتع ؛هكيرش بيصن ةميق ضعب كلم نإ هنأ - ؛
 ::ةوقتلاو ةراوسلا هذه ىل لمجد بارلا قت ىلإ عزاشلا فوشت 8

 ib ا عي A كاكاو
 هك و لمم نم اصيقش قتعأ نم» :لاق هيَ يبنلا نع هان ي ةريره يبأ نع! 414 |

 ايلا ل ل ا هصالخ هّْيَلَعَف هِيَ
 . )١15١7([ مقر ملسمو « هل ظفللاو (9707١1)و (۲۰ )و (5497) مقر يراخبلا] ٠ لع قوقشم

 : ثيدحلا نم دافتسم ام

 ` ىتاي ام هانعم لامجارو قحا راسعإ دنع ددعلا ةدعست دا هنأ الإ هطق ىذلا يف مدقق ثيدحلا اذه نعم

 اف 2

 ہو
 هيلع موَقو هلك هيلع قتع دبعلا نمث غلبي ام هل ناكو «دبع يف هل اًكرش قتعأ نم نأ - ١

 . هتميق ردقب هكيرش ةصح

 مل يذلل لصحيل ؛ىعَّسلا دبعلا نم بلُطو - اًضيأ دبعلا قتع ؛لام هل نكي مل نإف - ۲

 باحصأ هيلع ردقي لب «ليصحتلا يف هيلع قشي الو «؛هتصح ةميق «ةرشابم هبيصن قتعي
 ْ . هتقاط ردق ةربخلا

 رشابم راسعإ عم «هلك دبعلا قتع يف فالتخالا - هلبق يذلاو اذه - نيئيدحلا رهاظ - ۳

 + كلا اسا و ىلا

 نإف . هبيصن قتع «كرتشم دبع نم هبيصن قتعأ نم نأ ىلع - هرهاظ يف - لوألا ثيدحلا لد

 راصو «هكيرش بيصن قتعي مل ارسعم ناك نإو ٠ هبيصن ةميق هكيرشل مرغو هيقاب قتع رسوم ناك
 ناك نإ «هبيصن قتعل رشابملا نأ ىلع يناثلا ثيدحلا لدو. كو ع اع «دبعلا

 . هل ىطعتو قتعي مل يذلا بيصن ةميق ردقب دبعلا ىعستسي نكلو ءاضيأ هلك دبعلا قتع اًرسعم

 نم روهشملا يف دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةمئألا لوألا ثيدحلا رهاظب ذخألا ىلإ بهذ

 : هلوق يهو «ةجردم ثيدحلا يف ةدايزلا اولعجو «ثيدحلا رهاظ : مهليلدو ٠ رهاظلا لهأو «هبهذم

 «هيلع قوقشم ريغ دبعلا ىعستسا مث «لدع ةميق كولمملا موق لام هل نكي مل نإف)
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 .[ةجردم ةياعسلا نإ : ليقوإ : مارملا غولب ١ يف رجح نبا لاق

 لوق نم - ءاعستسالا ينعأ - مالكلا اذه لعجف هاور امامه نأ ينغلبإ : يئاسنلا لاق

 نبا مزجو . مامه ىور ام ىلع جردم ةداتق لوق نم وه امنإإ يليعامسإلا لاق اذكو !ةداتق

 ا يسمو هنأ : غولبلا حرش بحاص لاق نكلو . ةداتق ايتف نم هنأب يباّطخلاو نذنملا

 . [حيحصلا تاجرد ىلعأ ىف امهنإف هعفر ىلع نيخيشلا قافتاب ةياعسلا جاردإ

 اهراتخاو هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا ةدايزلا هذهب ذخألا ىلإ بهذ هنإف اذلو

 (يدعس لآ نمحرلا دبع » انخيشو (ميقلا نبا )و (ةيميت نبا) مالسإلا خيش مهنمو هباحصأ ضعب

 | . نيثيدحلا نيب عمجو «ىلاعت هللا مهمحر

 قتع دقف الإو) لوألا ثيدحلا يف هلوق ىنعم نأ : مارملا غولب حراش هلاق ام عمجلا ةفصو

 دعب اليعلا قتعيف ةياعسلاب قتعت هكيرش ةصحو فتصح ةصحلا كلام قاتعإب يأ (قتع ام هنم

 ش . يراخبلا هب مزج يذلا وه اذهو بتاكملاك نوكيو هيلع ام ميلست

 . «هيلع قوقشم ريغ» : لسي هلوقل ؛دبعلا رايتخاب نوكي كلذ نأ رهظيو

 كلذ لصحي ىتح بلطلاو باستكالا دبعلا فلكي نأب مازلإلا ةهج ىلع كلذ ناك ولف

Eاذهف ةبجاو ريغ اهنألو نوهمجلا دنع كلذ ةباتكلا يف مزلي ال وهو ققشملا ةياغ  

 انك وعر E E E لاقو يقهيبلا بهذ عمجلا اذه ىلإو . اهلثم

 . ها ةياعسلا دبعلا رتخي مل اذإ كيرشلا ةصح يف قّرلا ىقبي نأ هنم مزلي هنأ الإ : لاق

8898 

 س ربدم لا عيب باب س

 هقتع نأل ؛ كلذب يمس . هكلام تومب هقتع قلع يذلا قيقرلا وهو ه«لوعفم مسا - :ربدملا

 . رومألا بقاوع يف رظنلا ةغللا يف وهو ريبدتلا نم اًقَتشم نوكي وأ . هديس ةايح ربد لعج

 ما علا لاصاو

 مقر يراخبلاإ هَل امالغ راصنألا نم لجر ريد لاق غن هللا دبع نب رباج نع 1 | 4٠١
 هتيم يتلا غلب :ظفل يفو .59//481(1) مقر م ,(5947)و (1۷17)و (1810)و (؟1-")و (؟41١5)

 ا لاك هل كمل د - ٍربد نع هل اًمالَغ قتعا هباحصأ نم الجر نأ
 .4917(1) مقر ملسمو )14٤۷(« مقر يراخبلا] .هيلإ هتمّتي لسرأ مت مث يهرد ةئامنامثب ا

 زك نم للا :نفيقت يهو: مدعوما هالا مضو قلمهملا لادلا مضب تلا

 . هتوم دعب انه دارم او ءيش



 : ىلامجإلا ىفحملا #
 ‹ يع يبنلا كلذ غلبف . هريغ لام هل نكي ملو .هتومب همالغ قتع راصنألا نم لجر قلع

 ءهيلإ اهب لسرأ .مهرد ةئامئامثب همالغ عابو هدرف. سفنلا عييضتو « طيرفتلا نم قتعلا اذه دع

 . سانلا ىلع ةّلاع نوكي الئلو « قتعلا نم لضفأو هل ىلوأ هلهأو هسفنب همايق نإف

 ٠ تيدحلا نم دافتسم ام +

 ءاملعلا نيب هيلع قفتم وهو ءريبدتلا ةحص ىلع ليلد هيفح ١

 الك نال ب ةيسطولا كعب منكي نآل الا شار نال كاما هلق ني ج فلا تا

 ءاملعلا روهمج بهذم اذهو «توملا دعب الإ ذفني ال امهنم

 اًملطم هعيب دمحأو يعفاشلا زاجأ لب ؛ ةقفنلاو نيدلاك «ةجاحلل اًقلطم ربدملا عيب زاوج - *

 ‹ عيبلا تايئزج نم ةروص يف هعيب تبثأ يذلا ثيدحلا اذهب ًالالدتسا ءاهريغو ةجاحلل

 . اهيف عوجرلا زوجي يتلا «ةيصولا ىلع اًسايقو «لاوحألا لك يف اًماع نوكيف

 «لوغي نكو هسفنل كلذ لعجي نأ قزرلا ىف ةعس هدنع سيل نل نسحألاو ىلوألا نأ 4

 + اهو قتعلاو ةقدصلا نم تادابعلا هذه لفاون يف هقفي الو ءمهريغ نم ىلوأ مهف

 ريخلا قرط يف قافنإلاب صرفلا مانتغا ىلع صرحيلف .هقزر هيلع هلا عسو | يذلا مآ ده

 :frvr :رقبلإ 4 نوملظت ال متنأو مكيلإ ؛ فوي ريخ نم اوقفت امو

PP 

 هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ,تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 هدمحو ىلاعت هللا نوعب - كرابملا حرشلا اذه مت دقف دعبو . تاريخلا ىلإ نيقباسلا هباحصأو

 نيعبسو ةعست ماع نم ,كرابملا بجر رهش نم نمانلا ةليل ةقفاوملا ةكرابملا ةعمجلا ةليل يف

 1 . ةمركملا ةكم يف هلي نيلسرملا ديس ةرجه نم ,فلأو ةئامثالثو

 .ها ۳۷۹ ماع كرابملا ناضمر رهش نم سماخلا مويلا يف «هفينصت يف تعرش دقو

 . ةزينع يف اهيضقأ تازاجإو لغاشم نم تارتف هيف يلمع للختيو

 نبأ دمح نب دمحم نب دمح نب حلاص خيشلا نب نمحرلا دبع نب هللا تبع» : هبتكو هلاق

 . «ماسبلا لآ دمحأ خيشلا نب هللا دبع نب ميهاوبإ

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو
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 ٠٠١ سرهفلا هه

 SERE RESA مئادلا ءاملا لامعتساب ةقلعتملا ماكحألا

 a O E ES ا REO هيف غلوو بلكلا هلم برش يذلا ءانإلا مكح

 RAS هت نافع نب نامثع اهاور امك هتليضفو ءوضولا ةيفيك

 و م EES ينزاملا ىيحي نب ورمع نع ةيورم ءوضولل ىرخأ ةيفيك

 ns ERASER ةباطتسملا ةفيرشلا رومألا ىف نميتلا بابحتسا

 ممألا رئاس ىلع ةمايقلا موي ةمألا هذه زايتما نم كلذ ىلع بترتي امو ءوضولا غابسإ ةليضف

 SESS Sn eae ES Ak ex el Sa RRA ةباطتسالاو ءالخلا لوخد باب ١

 كين ;REE Ae RES Ee ل اوسلا باب -؟

 SRS Res نيفخلا ىلع حسملا ا 2۴

 ب16 1-1820 6216 ههه 6 هه 18: 6 هاه اه اج اه جل اهجل 4 هاه و "هر اهبل ف هد هه 16 4184 فه جه عتاع TEE لوب اهباصأ يتلا ضرألا ريهطت ةيفيك

 ا طبإلا فتنو رفاظألا ميلقتو براشلا صقو دادحتسالاو ناتخلا ماكحأ نايب

 E AR ا ةا سلا باف

RES EA ERS ERR RESA ينملا مكح نايب 

 و چ ا دا .لصحي مل مأ لازنإ هعم لصح ءاوس لسغلا بجوي عامجلا نأ نايب



 ل OURS اا ةبانجلا نم لسغلل ىفكي يذلا ءاملا رادقم نايب

 ل 10101211: 000 مميتلا باب ٦-

 NE ا Sa ae SRA SEC SEA مميتلا ةيفيك

 VE Sn i يبنلا اهب هللا صخ يتلا ةسمخلا رومألا نايب

 E Man E ASS جلا a ..... ضيحلا باب -۷

 N CC 01010212113 د ةضاحتسملا ةأرملا مكح نايب

 VS OEE SESS EES ضئاحلا ةأرملا ةرشابم مكح

 م١ E EDA موصلا يضقت اهنكلو «ةالصلا يضقت ال ضئاحل ا

 اه ةالصلا باتك - ١ هو

E. DAE EES ةالصلا يف تيقاوملا باب -١ 

E RSL SO دشا تاقوزك نمش كوارع ١ 

A ا ةالصلا نع ىهنلا تاقوأ ىف باب -۳ 

E RSA E E اهبيترتو تئاوفلا ءاضق باب -4 

E SL O اهيوجوو ةعامجلا ةالص لضف باب -٥ 

 ايلا رشم نار  0 Nاا
1 E E و اب ا IO ةبتارلا ننس باب -۷ 

  -۸ب مل ةماقإلاو ناذألا باب  sS eaا

۲۲ 57001 ASRS ... ةلبقلا لابقتسا باب -٩ 

INS RELEASES ا قو امل ل اجا اجا نق فوفصلا باب -١ 

TEE ODER SSA اما ا ةفنسساما ةمامإلا باب -١ 

EE اا E مب ىبنلا ةالص ةفص باب - 

 ا وا ا رجلا عوكرلا يف ةنينأمطلا تو باي اک
ME ASRS ESR RAE o SRS ةالصلا ىف ةءارقلا باب -4 

1۷۹ 12737 REE AiR Ê ا دوجس باب -6 

INE EROS ا او لونا ل ا a ىلصملا يدي نيب رورملا باب -5 

  -۷عماج باب  SSEال

NE. و الا وول وعش للا واط وم امل e دجسملا ةيحت باب -۸ 

E N ا ةالصلا يف مالكلا نع يهنلا باب - 
IG AA ا ل قم و رحلا ةدش نم رهظلا يف داربإلا باب -٠ 

 A ا ES اهيلجعتو «ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب -؟



 120 20 10 @ 125 ص0 >O O 29 20 F تت: هت: O ت0 < ماجعألا ةدمغ 2ر

 ا ... ضرتفملاب لفنتملا ةمامإ زاوج باب -۲

 111111101010101 1ز]ز 105 ةالصلا يف نيقتاعلا دحأ رتس مكح باب ٣-

 :RR ا... امهوحنو لصبلاو موثلا يف ءاج ام باب -5

 O EE دهشتلا باب ٥-

 ESSE لإ ىبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك باب -

 RS RRS ريخألا دهشتلا دعب ءاعدلا باب -۷

 eS ARA ES رتولا باب -۸

 e RRS ERAS نب نوم وال فدعا ةالصلا بقع ركذلا باب -4

 1111 ESS SES ةالصلا يف عوشخلا باب - ٠

 SS SE رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب ١-

 A ET Se رفسلا ىف ةالصلا رصق باب -۲

 OO OC 0ددزدزدزرد ةا تا ۴
 N E SA ةعمجلا ىلإ ريكبتلا لضف

 NOOSE SRE RS ا ا كنز ناك

 RA ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف نآرقلا نم هأرقي مسيء يبنلا ناك ام نايب
 ASR ees RE نيديعلا ةالص باب -4

 EER مئاهبلا نم ةيحضألل حلصي امو ىحضألا ديع موي حبذلا تقو نایب

 i ا ديعلا لبق ىحض نم ىلع حبذلا ةداعإ بوجو نايب

 2111111100 ديعلا ىلصم ىلإ نهنم ضيحلا ىتح ءاسنلا جورخ ةيعورشم

 aaa anes SA RRR ......... فوسكلا ةالص باب ٥-

 AR ا ما فما aes فوسكلا ةالص ةيفيك

 EOE EE هتالص ةيفيكو ءاقستسالا باب ٦-

 1 ا ب ا ا ا ودول دودو سس ا اهتيفيكو فوخلا ةالص باب -۷

 0 زئانجلا باتك - ۳ ه

enn ربقلا ىلعو بئاغلا ىلع ةالصلا باب -١ 

 aks اهمال ماع وو هو هو aa COENEN ةزانحلا عييشتو تيملا ليسغت ةفص باب -۳

Sa Sha RAE SS ا ERE ER O تيملا نم مامإلا فقوم ىف باب - 4 

eren: لوقلاو لعفلاب طخستلا ميرحت يف باب -٠٥ 

 ۾ ةاكزلا باتك - ٤ چ

 ا ب O EO ا ل رو ةرضاحلا انتلمع ىف نيدقنلا ةاكز رادقم نايب
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 IE ا 0 رضاحلا انلايكم يف رامثلاو بوبح ا ةاكز رادقم نايب

 PA aoe RAR رطفلا ةقدص باب ١-

O AMOS AGA SS RE رفسلا يف موصلا باب -١ 

 E 00دك زك مايص هيلعو تام نمع موصلا مكح نايب

 ,BLO ل وعفا د ا ل روحسلا ريخأتو رطفلا ىف ليجعتلا بابحتسا

 O اا ا يوب AN بايد

 ES DN ا ردقلا ةليلا تاک

 FOE RSS Raa Ss فاكتعالا باب ٤-

 ۳ جحلا باتك - ٦ ھ

a E O -تيقاوملا باب ١ 

AOS RESALES a -بايثلا نم مرحملا هسبلي ام باب ۲ 
RV A وس باس م ار سسوس نا Re -ةيبلتلا باب ۳ 

EVE. ASS -و راج دنت واس ان مرحم نودب ةأرملا رفس باب ٤ 

VM OES ISS Sea ةيدفلا باب- ه 

N OSES SSSR E -ةكم ةمرح باب 1 

AN -ا وا ل ب و مرحلا يف هلتق زوجي ام باب ۷ 

  ۸اوقع وم لا عا حل 1)ط) 000009 تيبلاو ةكم لوخد باب-

ANE NE SEE -ا هيدأو فاوطلا باب 4 

E MOSSEL RRL ASAS -عتمتلا باب ١ 

AS -ا او يا يدهلا باي ١ 

CN -و مرحملل لسغلا باب ١ 
  ۳ا ا ا ةرمعلا ىلإ جحلا خسف باب-  O Eا

ET -ل ا يمرلا ميدقت مكح باب 4 
 ٥ ةبقعلا ةرمج ىمرت فيك باب-  ARS ESا

E Re نيضقتلا ناوج ر ىلخلا لضق تاب 
EE E N ay -عادولاو ةضافإلا فاوط باب ۷ 
TOS E REND -ىنمب تيبملا بوجو باب ۸ 

  - 4ا 011 ةفلدزم يف ءاشعلاو برغملا عمج باب
 ٠ - ا لالحلا ديص نم لكأي مرحملا باب 0001 0



 ETS 7 N O SAS ae ةرايزلا بدأ

 EE ا ل اهبانتجا رئازلا ىلع بجي ءايشأ

 E OI Ny ةلودو نيد مالسإلا_ ديهمت

 » عويبلا باتك - ۷ ۾

 E O yT هتدمو هانعم نايبو عيبلا يف سلجملا رايخ ةيعورشم

 O. SDSS عويبلا نم هنعيإإ یھن ام باب_ ١

 o٤} 0 شجنلا نعو مهعلس عيبل نيمداقلا يّقلت نعو رخآلا عيب ىلع ضعبلا عيب نع يهنلا

 كا ااا ااا ا ا هانعم نايبو ةلبحلا لبح عيب نع يهنلا

 E ES AS اهحالص ودب لبق ةرمثلا عيب نع يهنلا باب_ ۲

 NE Moa هانعم يف ءاملعلا فالتخا نايبو ةنبازملا عيب نع يهنلا

 , ىصحلا برضو , ميجنتلاو , ةفارعلاو ءاغبلا ميرحتو , هنمث ميرحتو بلكلا عيب نع يهنلا

 AAS Co AS TASES e نجلا ريضحتو

 AS ANE a ماجحلا بسكو يغبلا رهمو بلكلا نمث مكح نايب

 VE ADS AA N a همكحو ايارعلا عيب باب ۳

 لا O 1 ا ريبأتلا دعب لخنلا عيب باب ٤

 .Vo اا 5 د هضبق لبق ماعطلا عيب نع يرتشملا يهن باب_ ه

 CV و ثئابخلا عيب ميرحت باب _ ٦

 كل ANS Ae هتحص طورش نايبو ملسلا باب_ ۷

 AS SA N ON O عيبلا يف طورشلا باب ۸

 E و هعيبي يذلا ءيشلا يف اًمولعم اًعفن هسفنل عئابلا طارتشا مكح نايب

 O ea ( عيب يف ناطرش لحي ال : ثيدح ىنعم

 AOE ا عيبلا يف طورشلا ماسقأ نايب يف ةدئاف

 هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا ةبطخ نعو شجنلا نعو ةيدابلا لهأل رضاحلا عيب نع يهنلا

 A MC A OG اهترض قالط ةأرملا لاؤس نعو

 E ONS لل SS ee فرصلاو ابرلا باب_ ٩

 NS RE سكعلا وأ ةضفلاب بهذلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب مكح

 E ا ا ا سنجلا يف ةدحتملا ءايشألا يف لضفلا ابر مكح

 ا e CG r ا ةنيعلا عيب مكح

 ش 0 ااا ًالجؤم ةضفلاب بهذلا عيب مكح

 كف كا ةفلتخملا سانجألا يف لضافتلاب عيب مكح
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eV seo ae نهرلا باب -٠ 

EG لل ا ولا و SDSS ةلاوحلا باب "١ 

SE Sen ةلاوحلا ةيعورشمو رسعملا ةبلاطم ميرحتو نيدلا ءاضق يف ةلطامملا ميرحت 

NN. ee 0 0 as سلفا دق لجر دنع هتعلس دجو نم باب -۲ 

  -۳ا ا ةعفشلا باب

ONAN. ENED ESASA ؟ةعفشلا طقست ىتم - ةدئاف 

 ةعفشلا اهيف تبثت يتلا ءايشألا نايبو ةعفشلا اا نع رز سلا سرك  OSSهت

OS © a قلل اما يسم دولا ماو ووو وسلا نوما قم راوجلا ماكحأ نايب -٤ 

  06م ا ا ا ا لا بصغلا باب

  -1ةعرازملاو ةاقاسملا بأي .٠ 0

E مس ةدسافلا طورشلا نع يهنلاو مولعملا ءيشلاب ضرألا ءارك زاوج يف باب -۷ 

OE فقولا باب -۸ 

RA aR A AS Ee ةبهلا باب -۹ 

E 0 رورو حر معي كانغ كح 

ON NRL ل ةيطعلا ىف دالوألا نيب لدعلا باب - ٠ 

of o lS O n ىرمعلا ةبه باب -١ 

So . Same See ةطقللا باب .....٠ -۲ 

0۸ E SELES RS a 

OE SA ESER اعرش هب ةيصولا زوجت يذلا رادقملا نايب 

BOE SUAS ORNS oS 01116 ضئارفلا باب -٤ 

E ثرإلا بابسأ نايب 

def ا Sees ثرإلا عناوم 

 كك وم ا ا تمي ااا يو فات نانا فرو دنت دين ورم هتيفيكو ثرإلا نع ةصالخ > 1

OO, ا رفاكلاو ملسملا نيب ثراوتلا عانتماو ةكم تويب عيب نع مكح 

 ةالمح 0 را وا يس ماا جامو فلا ةاشو هما 8709 ماما هتبهو ءالولا عيب نع يهنلا

 زاوج نايبو دبع تحت يهو تقتعأ اذإ ءاقبلا مدع وأ ةمصع يف ءاقبلا يف رايخلا ةمألل 1

El. Ee هيلع قدصتملا ريقفلا نم ةقدصلا هل لحت ال نمل ةيدهلا لوبق 

 اه حاکنلا باتك -۸ چ

 ١- ا 2-02 حاكنلا يف تامرحملا باب 0

 OVE sS eae اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نيبو نيتخألا نيب عمجلا



 2 510 جيل E @ لذ FD O تن E O O «تج حج جن ج) ماجمإلا طمع 2رقن

 هلا“ ORS aa ةيباتكلا حاكن

 GE A ا حاكتلا يف طورشلا باب - ۲

 ONE ASSES SS See A ةعتملا حاكن

 VAS مت ل وس ا ناذئتسالاو رامثتسالا ىف ءاج ام باب - ۳

 NN Ea هريغ اًجوز حکنت ىتح اًنالث هتقلطم حکنی ال باب - ٤

 OAV eS ةدحاو ةعفد ثالثلا قالطلا عقوأ نميف ء ءاملعلا فالتحا

 A و ا وت ENO يامل ءاستلا ة ةرشع باي-ه

 OA OSG EEE RRS E SR لزعلا يف لوقلا

 AN اا ةيبنجألاب ةولخلا نع ىهنلا باب - 5

 531 م ا ا كا قادصلا باب - ا/

 OE ا ا SSS اًقادص قتعلا زاوج يف ءاملعلا فالتخا

 ۾ قالطلا باتك -4 س

 كا رورو ا ولا ف Ta ضيحلا يف قالطلا عوقو يف ءاملعلا فالتخا

 ETS OSES ek ؟ال وأ ةدعلا نمز ىنكسو ةقفن نئابلل له ءاملعلا فالتحا

 eR ESA AAR Seen Aaa e ةدعلا باب - ١

 E ا الاسس ور يلع الإ كا نم را كازا ةانجإ م درجت باب - ؟

 .EN ا ااا داحلا هبنتجت ام باب - ۳

 س كاعللا باتك ٠ ١- چپ

 NES ا امو ا سب ملا جوا ةيعيرشتلا هتمكح

 ا MANS A eet بسنلا قاحل باب - ١

 E ا وس E لزعلا مكح يف ءاملعلا فالتخا

 E ااا يصاعملاب ملسملا رفك يف ء ءاملعلا فالتخا

 ۳ عاضرلا باتک - ١۱١ س

 00 مرحملا عاضرلا ردق يف ءاملعلا فالتخا

 ا oss se ؟ اهاردقم امو ددعلا اهب لصحي ىتلا ةعضرلا ام
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